สิ่งที่สงมาดวย 6
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผเู ขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียน
บริษัท ไทยนิปปอนรับ เบอรอินดัสตรี้ จํากั ด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเปดใหผูถือ หุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียน
เพื่ อ เข า ร ว มประชุ ม ได ตั้ ง แต เ วลา 12.00 น. ของวั น ที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห อ งประชุ ม สุ ร ศั ก ดิ์ ชั้ น 11 โรงแรมอี ส ติ น
แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเข าร วมประชุมไดดวยตนเอง ผู ถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับ บุคคลอื่นเขาประชุ ม และ
ออกเสีย งแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดให มีหนั งสือมอบฉั นทะ 3 แบบ ตามแบบที่ก รมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ไดกํา หนดไว ซึ่ง บริษัท ฯ ไดจ ัด สง หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอ มกับ หนัง สือ เชิญ ประชุ ม นี ้
ตาม สิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 8 นอกจากนี้ ผู ถื อ หุ น สามารถดาวน โ หลดหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ทั้ ง 3 แบบได ที่ เ ว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ
http://investor-th.tnrcondom.com/home.html โดยหนังสือมอบฉันทะแตละแบบ มีลักษณะดังนี้
 แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งา ยไมซับซอน
 แบบ ข. แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. แบบที่ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ นเปน ผู ล งทุน ต า งประเทศและแตง ตั้ง คัส โตเดีย น (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้
1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดยบริษัทฯ แนะนํา
ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ
2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถือ หุน ที่ม อบฉั น ทะจะตอ งมอบฉั น ทะให ผูรั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดีย วเปน ผูเ ข า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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4. ผู ถื อ หุ น สามารถมอบฉั น ทะให บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ง ตามความประสงค หรื อ มอบฉั น ทะให ก รรมการอิ ส ระของบริษั ทฯ
ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สง มาด วย 8 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอรโ ทรศัพ ท 02-210-8888 ตอ 5122 และ 5123 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหบริษัทฯ ภายในวันจันทรที่ 19 เมษายน 2564
5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะให ถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ ในหนั งสือ
มอบฉันทะ และปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
6. ใหผูรับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของ เอกสารที่ตองนํามา
แสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู ือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง
1) หนั งสือ มอบฉันทะที่ กรอกข อ ความถู ก ตอ งครบถ ว น และลงลายมือ ชื่อ ของผูมอบฉันทะ ผูรับ มอบฉั นทะ และ
ติดอากรแสตมปครบถวนแลว
2) สํา เนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ เดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง :
ใหแสดง

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูถือหุน หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคลซึ่งรับรองไวไมเกิน 6 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน (กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมปครบถวนแลว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน หรือ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับ รองสําเนาถูก ตอ งโดยผูแทน
นิติบุคคลซึ่งรับรองไวไมเกิน 6 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน (กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ)
3. กรณีก ารมอบฉัน ทะของผูถือหุนที่เปนผูล งทุนตางประเทศและแตง ตั้งใหคัส โตเดียน (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
ไมเ กิ น 6 เดือ นโดยผูมี อํ า นาจกระทําการแทนของคัส โตเดีย น (Custodian) และมีข อ ความแสดงใหเ ห็ นวา
ผูมีอํานาจกระทํา การแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
3.2

เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ
1) หนั งสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) สํา เนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิต ิบ ุค คลของผูถ ือ หุน ซึ่ง รับ รองสํา เนาถูก ตอ งโดยผูแ ทนนิติบ ุค คล
ซึ่ง รับรองไวไมเกิ น 6 เดือ น และมีขอความแสดงใหเห็นว าผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํ า นาจ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

3.3

เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป นชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ

4

