สิ่งที่สงมาดวย 8
Enclosure 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใชเฉพาะกรณีที่ผถู ือหุนปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper)
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder registration number

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

20)

พ.ศ.
Year

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
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
As the custodian of
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท 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

(2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
กรณีเลือกขอ กรุณาทํา .1เครื่องหมาย   1. ชื่อ
Name
ที่  1. และระบุชื่อผูรับมอบฉันทะ
ถนน
If you make proxy by choosing No. 1,
Road
please mark  at  1. and give the
จังหวัด
details of proxy (proxies).
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย   2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ (บริษัทฯ มีกรรมการอิสระอยูในวาระเพียง 1 ทาน) คือ
Appoint the Independent Director of the Company (the Company has 1 Independent
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
Director in directorship term) which is
If you make proxy by choosing No.
 นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล / Mr. Nopparat Panthongwiriyakul
2, please mark  at  2. and
อยูบานเลขที่ 2100/47 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
choose the Independent Director.
Residing at 2100/47 Chan Rd., Chong Nonsi Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564)
1

(Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 9 of the Invitation to 2021 Annual General Meeting of
Shareholders)ทั้งนี้ ในกรณี ที่ก รรมการอิ ส ระผู รับ มอบฉั น ทะ ไมส ามารถเข า ประชุ ม ได ให ก รรมการที่เ หลื อ เป นผู 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.
เป นผูแทนของขาพเจ า (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพื่ อเขาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนขาพเจ าในการประชุม สามัญ ผูถือหุน ประจําป 2564 ในวัน ที่
22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร ตั้งอยู เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวั น 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
Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3)

(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Grant all of my/our Proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางสวน คือ
Grant certain of my/our Proxy as follows:
 หุนสามัญ
หุน
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุนบุริมสิทธิ
หุน
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
preference share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
เสียง
Total voting right
Votes

เสียง
votes
เสียง
votes

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

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
Agenda item no. 1 To consider and approve the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ ประจําป 2563
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Group’s operation result for year 2020
(ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 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
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 4

พิจาณาอนุมัติการจา ยเงินปนผลจากผลการดํา เนิน งานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี 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
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
2

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who will retire by rotation
 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:
ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
A. Elected all nominated directors
เห็นดวย
เสียง ไมเห็นดวย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ข.  เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
B. Elected the nominated director as follows
1. ชื่อกรรมการ นายมีชัย วีระไวทยะ
Director’s name Mr. Mechai Viravaidya
เห็นดวย
เสียง ไมเห็นดวย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
2. ชื่อกรรมการ นางอัมพร ปุรินทวรกุล
Director’s name Mrs. Amporn Purintawaragul
เห็นดวย
เสียง ไมเห็นดวย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the new director to replace the retired director
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2564
Agenda item no. 7 To consider and approve the remunerations for Directors and sub-committees for the year 2021
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2564
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determine the audit fee for year 2021
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 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
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

3

วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda item no. 10 To consider other matters (if any)
 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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปน
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)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่อ งที่ระบุไ ว ขางต น รวมถึงกรณีที่มีการแก ไขเปลี่ ยนแปลงหรือ เพิ่มเติม ข อเท็จ จริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี สิท ธิ
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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทํ าไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจา
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. หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใช เ ฉพาะกรณี ที่ผู ถื อ หุ นที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คัส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are :
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถือหุนที่ มอบฉั นทะจะตองมอบฉั น ทะให ผู รับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ย วเป นผู เข าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบง แยกจํานวนหุ น ให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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.
4. ในกรณี ที่ มี ว าระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุ ม มากกว า วาระที่ ระบุ ไ ว ข า งต น ผู ม อบฉั นทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได ใ นใบประจํ าต อ แบบหนั ง สื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy
Form C. provided.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited.
ในการประชุม สามั ญ ผู ถื อ หุน ประจํา ป 2564 ในวัน ที่ 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
At 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2021, at 14.00, at Surasak Meeting Room, 11 th 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.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่อง
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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
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เสียง
Approve
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Disapprove
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Abstain
Votes
 วาระที่
เรื่อง
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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
 วาระที่
เรื่อง
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
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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