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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 

การลงทะเบียน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียน       

เพ่ือเขารวมประชุมได ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 22 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสุรศักดิ์  ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน                   

แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอ่ืนเขาประชุมและ       

ออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ไดกําหนดไว ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้    

ตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบไดที่เ ว็บไซตของบริษัทฯ 

http://investor-th.tnrcondom.com/home.html โดยหนังสือมอบฉันทะแตละแบบ มีลักษณะดังน้ี 

    แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

    แบบ ข. แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

    แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian)                   

    ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนนิการได ดังน้ี 

1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดยบริษัทฯ แนะนํา

ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ       

ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอม

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร        

แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโทรศัพท 02-210-8888  ตอ 5122 และ 5123 และเพื่อความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหบริษัทฯ ภายในวันจันทรที ่19 เมษายน 2564 

5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือ    

มอบฉันทะ และปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 

6. ใหผูรับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของ เอกสารที่ตองนํามา

แสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 

 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณผีูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ และ        

ติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 
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ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 

ใหแสดง 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล     

ซึ่งเปนผูถือหุน หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคลซึ่งรับรองไวไมเกิน 6 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ         

มีอํานาจกระทําการแทนนติิบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน (กรณีเปนนติิบุคคลตางประเทศ) 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และ

ติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง

เปนผูถือหุน หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคลซึ่งรับรองไวไมเกิน 6 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ         

มีอํานาจกระทําการแทนนติิบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน (กรณีเปนนติิบุคคลตางประเทศ) 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน   

ผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้ 

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทน

ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
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3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองซึ่งรับรองไว 

ไมเกิน 6 เดือนโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวา 

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ

แทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ

รับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ถ ือหุ นซึ ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู แทนนิติบุคคล        

ซึ ่งรับรองไวไมเกิน 6 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ         

มีอํานาจกระทําการแทนนติิบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนติิบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ 

 


