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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month            Year 
 
(1) ขาพเจา   สัญชาติ                  อยูเลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                residing/located at No.                              Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                จังหวัด      
 Road  Sub-district           District                            Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 
   โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังน้ี 

Holding the total number of                               shares    and have the rights to vote equal to                  votes as follows 
  หุนสามัญ                หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 

  ordinary share                shares    and have the rights to vote equal to           votes  
  หุนบุริมสิทธิ                หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       preference share                  shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให (กรณุาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชื่อ                                         อายุ             ป      อยูบานเลขที่            

Name                                     age             years residing/located at No. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง  อําเภอ      
Road                                     Sub-district                    District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย             
Province                                 Postal Code                             
หรือ/Or 

        ช่ือ                                         อายุ             ป       อยูบานเลขท่ี            
Name                                     age             years residing/located at No. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง  อําเภอ      
Road                                     Sub-district                    District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย             
Province                                 Postal Code                   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

             2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ (บริษัทฯ มีกรรมการอิสระอยูในวาระเพียง 1 ทาน) คือ 
Appoint the Independent Director of the Company (the Company has 1 Independent 
Director in directorship term) which is  
 นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล / Mr. Nopparat Panthongwiriyakul  
อยูบานเลขท่ี 2100/47 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 2100/47 Chan Rd., Chong Nonsi Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2564)  
(Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Invitation to 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

ท้ัง น้ี  ในกรณีที่ ก รรมการ อิสระผู รับมอบฉันทะ ไมสามารถ เข าประชุมได  ใหกรรมการที่ เ ห ลือ เป นผู รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิส ระ 
ท่ีไมสามารถเขาประชุม 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 

20) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 8 

Enclosure 8 

กรณีเลือกขอ 1 .กรุณาทํา เคร่ืองหมาย  
ที่   1. และระบุช่ือผูรับมอบฉันทะ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณเีลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย  
ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  and 
choose the Independent Director. 
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In this regard, in the case where the Independent Director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other 
members of the Board of Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable 
to attend the meeting 

เปนผูแทนของขาพเจา (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันที่             
22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขท่ี 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
As my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2021 
at 14. 00 at Surasak Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No.  33- 33/1 South Sathorn Road, Yannawa           
Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) To grant my/our Proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 
Agenda item no. 1 To consider and approve the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2563 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Group’s operation result for year 2020 

(ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements for the year 2020 ended               

31 December 2020 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               

วาระท่ี 4 พิจาณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from operating results of the Company for the fiscal 
year ended 31 December 2020 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who will retire by rotation 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
A. Elected all nominated directors 
เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  Approve                       Disapprove                        Abstain                              
ข.  เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
B.  Electedthe nominated director as follows: 
1.  ชื่อกรรมการ นายมชีัย วีระไวทยะ    
 Director’s name Mr. Mechai Viravaidya 
เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
    Approve                           Disapprove                        Abstain  

2.  ชื่อกรรมการ นางอัมพร ปุรินทวรกุล 
 Director’s name Mrs. Amporn Purintawaragul 
เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  Approve                       Disapprove                        Abstain    
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the new director to replace the retired director 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                             

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remunerations for Directors and sub-committees for the year 2021 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determine the audit fee for year 2021 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
Agenda item no. 9 To consider and approve amendments to the Company’s objectives and Clause 3 of the Memorandum of 

Association regarding the Company’s objectives        
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               
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วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
Agenda item no. 10 To consider other matters (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve                            Disapprove                          Abstain                               

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปน

การลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 If the Proxy does not vote consistently with my /our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 

and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจา
ไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/ our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให      
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one Proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร 
ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
At 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2021, at 14.00 at Surasak Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn 
Hotel, located at No. 33-33 / 1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120, or such other date, time and 
place as the meeting may be held.   
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

 
 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

 

 


