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ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน 

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียน       
เพื่อเข้ำร่วมประชุมได้  ตั้งแต่เวลำ 14.00 น. ของวันที่ 12 เมษำยน 2565 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน                   
แกรนด์ สำทร ตั้งอยู่ เลขท่ี 33-33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10210 
 

การมอบฉันทะ 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้ำประชุมและ        
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
ได้ก ำหนดไว้ ซึ ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้    
ตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://investor-th.tnrcondom.com/home.html โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้ 

    แบบ ก. แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน 

    แบบ ข. แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว 

    แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)                   
    ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

 

วิธีกำรมอบฉันทะสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ัวไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน โดยบริษัทฯ แนะน ำ
ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุกำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ  

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  

4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ฯ  
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หำกผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ       
ขอแนะน ำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุกำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะมำยังบริษัทฯ ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขำนุกำรกรรมกำรบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์        
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-210-8888  ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อควำม
สะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร จึงขอควำมร่วมมือโปรดส่งเอกสำรให้บริษัทฯ ภำยในวันจันทร์ที ่4 เมษำยน 2565 

5. กรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือ ช่ือในหนังสือ    
มอบฉันทะ และปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันท่ีที่ท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว 

http://investor-th.tnrcondom.com/home.html
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6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะตำมที่ระบุไว้ในส่วนของ เอกสารที่ต้องน ามา
แสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส ำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 

หมำยเหตุ 

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกกำรมอบฉันทะ สำมำรถกระท ำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธำนกรรมกำร หรือผ่ำนทำงอีเมล 
ir@tnrcondom.com ก่อนเริ่มกำรประชุม หรืออย่ำงช้ำที่สุดก่อนเริ่มกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม 

2. ผู้ถือหุ้นควรศึกษำรำยละเอียดของวำระกำรประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ 
 

เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณผีู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง:  

ให้แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ที่ยังไม่หมดอำยุ และหำกมีกำรเปลี่ยนช่ือ – นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ:  

ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ        
ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3) บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำร่วมประชุมด้วยตนเอง: 

ให้แสดง 

1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2) ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล     
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจ         
มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ) 

2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ: 

ให้แสดง 
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1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

3) บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

4) ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจ         
มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ) 

3. กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian) ในประเทศไทยเป็น   
ผู้รับฝำกและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสำรดังนี ้

3.1 เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องซึ่งรับรองไว้ 
ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนำมในฐำนะผู้มอบฉันทะมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

3.2 เอกสำรหลักฐำนจำกผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ 

1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ ้นซึ ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู ้แทนนิติบุคคล         
ซึ ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจ         
มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3.3 เอกสำรหลักฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ 


