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                    สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
              Enclosure 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 

                                           เขียนที่ ……………………….……………………………………….………… 
        Written at 
 

                           วันท่ี ............ เดือน .........................  พ.ศ. ............. 
                             Date      Month          Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า  …………………..…………………………………………………………………………………………………. สัญชาติ  …………………………….  
I/ We            nationality                                                                                                                                           

          อยู่บ้านเลขที ่…………………………………..…………………………………………………………………...………………….…………………………….…………..
 Address                   
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ............................................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................... เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to votes as follows: 
 

 หุ้นสามัญ ..................................................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง  
             ordinary share       shares  and having the right to vote equals to  votes   

 

 หุ้นบุริมสิทธิ ............................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง       
      preference share      shares  and having the right to vote equals to  votes  

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้  (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทก็ได้ โดยมรีายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 
Hereby appoint to  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the 

proxy, per details as shown in the Enclosure 6) 
 

1. ช่ือ .............................................................................................. อาย ุ  .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 
Name                                                      age  years,  residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ……………….……….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
 

จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ 
Province                            Postal Code   or 
 

2. ช่ือ .............................................................................................. อายุ   .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 
Name                                                      age  years,  residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ……………….……….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
 

จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ 
Province                            Postal Code   or 
 

 
ปิดอากรแสตมป์   

20 บาท 
 

Duty Stamp 20 Baht 
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3. ช่ือ .............................................................................................. อายุ   .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 
Name                                                      age  years,  residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ……………….……….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
 

จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................  
Province                            Postal Code    

  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ               
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องปากน้ า – อ่าวไทย โรงแรมคูณ เลขที่ 998 หมู่ 10 
ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 
 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders 2020 on Wednesday, December 30, 2020 from 9.00 am. – 12.00 am. at Paknam - Aowthai Room, Koon 
Hotel 998, 10th Village, Bearing 34 Alley, Sukhumvit 107 Road, Samrong Nuea Sub-district, Mueang District, Samut Prakan 
Province 10270. Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

              (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate  
               in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
Agenda No. 1 Considering certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 

held on July 29, 2020 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain                        
 

วาระที่ 2 พิจารณาซ้ือหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่เช่าโรงงาน
และเคร่ืองจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

Agenda No. 2 Considering of Approval to buy all the shares held by the shareholders of Phoenix Rubber 
Products Co., Ltd., a rubber glove manufacturer renting the factory and machines from Thai 
Rubber Latex Group PCL. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain   
 

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (ESOP) และให้แก่กรรมการของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (Management TRUBB) 

Agenda No. 3 Considering of Approval to issue common stocks to raise the fund of Worldflex PCL for the 
directors and employees of Worldflex PCL (ESOP), and for the directors of Thai Rubber 
Latex Group PCL (Management TRUBB). 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่า   
ร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายในคร้ังนี้เป็นรายบุคคล 

Agenda No. 4 Considering of Approval to approve issuing fundraising common stocks to the directors, 
management and employees allocated individually more than 5% of the shares issued 
this time. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 5 Consider other issues (if any) 

 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
           Approve                  Disapprove                   Abstain                       
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and  

not my voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ 
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
     ลงนาม/Signed  …………………………………………….    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                       (……………………………………………) 

 
                                                  ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 

 
ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

       (……………………………………………) 

 
ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

       (……………………………………………) 
 

หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting  
and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้
ในข้อ (2) ได้ 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not  
grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามแนบ 
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the  
proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy (Form B) as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Supplemental Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited. 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องปากน้ า – อ่าวไทย โรงแรมคูณ เลขที่                
998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 on Wednesday, December 30, 2020 from 9.00 am. – 12.00 am.            
at Paknam - Aowthai Room, Koon Hotel 998, 10th Village, Bearing 34 Alley, Sukhumvit 107 Road, Samrong Nuea Sub-district, Mueang District, 
Samut Prakan Province 10270. Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

***********************************************************************************************  
 

วาระที ่……………….….…. เรื่อง   .........................................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No………………          Subject : ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                         Approve              Disapprove               Abstain 
  

วาระที ่……………….….…. เรื่อง   .........................................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No………………          Subject : ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                         Approve              Disapprove               Abstain 
 

วาระที ่……………….….…. เรื่อง   .........................................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No………………          Subject : ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                         Approve              Disapprove               Abstain 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
  

       ลงนาม/Signed  …………………………………………….    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                       (……………………………………………) 
 

                                                   ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 


