หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายและไมซับซอน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ขาพเจา
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย
Postal Code

สิ่งที่สงมาดวย 8

Enclosure 8

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

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ตําบล/แขวง
Sub-district

สัญชาติ
nationality

อยูเลขที่
residing/located at no.
อําเภอ/เขต
District

จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year
ซอย
Soi

เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุนสามัญ
หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุนบุริมสิทธิ
หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

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

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ป
อยูบานเลขที่
age
years residing/located at No.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Sub-district
District
รหัสไปรษณีย
Postal Code
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
age
years residing/located at No.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Sub-district
District
รหัสไปรษณีย
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย 
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
the Independent Director.

 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
อยูบานเลขที่ 2100/47 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at 2100/47 Chan Rd., Chong Nonsi Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 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)
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ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระผู รั บ มอบฉั น ทะ ไม ส ามารถเข า ประชุ ม ได ให ก รรมการที่ เ หลื อ เป น ผู รั บมอบฉั น ทะแทนกรรมการอิ ส 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.
เปนผูแทนของขาพเจ า (“ผู รับ มอบฉัน ทะ”) เพื่ อเข าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข า พเจา ในการประชุมสามัญ ผู ถือหุ น ประจําป 2564 ในวั นที่
22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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 Subdistrict, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม 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
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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.
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