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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายและไมซับซอน) 
(General and Simple Form) 

 

 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                อยูเลขท่ี                           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 ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังน้ี 
Holding the total number of                               shares    and have the rights to vote equal to           votes as follows 
  หุนสามญั                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 (กรณุาเลือกขอใดขอหน่ึง) 
 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 

 ชื่อ                                         อายุ             ป         อยูบานเลขท่ี            
Name                                     age             years   residing/located at No. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง  อําเภอ      
Road                                     Sub-district               District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
Province                                 Postal Code                             

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
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 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 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) 
 

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

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

สิ่งท่ีสงมาดวย 8 

Enclosure 8 
 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  
ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No.  2, 
please mark  at  2.  and choose 
the Independent Director. 
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ทั้ ง น้ี  ในกรณีที่ ก รรมการ อิสระผู รับมอบฉันทะ ไมสามารถ เข าประ ชุม ได  ใหกรรมการที่ เ หลื อ เป นผู รั บมอบฉันทะแทนกรรมการอิส ระ 
ที่ไมสามารถเขาประชุม 
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 เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน 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.   

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the Proxy in this meeting 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/Remark 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


