แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค
Proxy ( Form C )

(สําหรับผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ )
Proxy Form C.
(Which is used in case the shareholders is a foreigner investor and appoints the Custodian
in Thailand be the Securities Depository )
-----------------------------

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ .............................................
Shareholders’ Registration No.

1.

2.

3.

เขียนที................................................................
Written At
วันที.............เดือน........................พ.ศ................
Date
Month
Year
ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ................................................................
I/we
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที.......................ถนน………….................................ตําบล/แขวง.....................................................
Residing at
Road
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................
Amphur/Khet
Province
Postal code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น(คัสโตเดียน)ให้กบั ...........................................................................
As being the custodian of

ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัทฮัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทังสิ นรวม...........................หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนน ได้เท่ากับ...........................เสี ยง ดังนี
Holding the Total amount of
Shares and having the rights to vote equal to
votes as follow:
หุน้ สามัญ.........................................หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...........................เสี ยง
Ordinary Share
Share
and having the rights to vote equal to
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ....................................หุ น้
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...........................เสี ยง
Preference Share
Share
and having the rights to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(1) ชือ……………….…………………………….อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.................................................
Name
age
years, residing at
ถนน……....................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต…………………………
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชือ………............................................................อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที................................................
Name
age
years, residing at
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.........................................
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................หรื อ
Province
Postal Code
or

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

(3) ชือ…………………………………………….อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.....................................................
Name
age
years, residing at
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..........................................
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 1/2565 ใน
วันอังคาร 26 เมษายน 2565 ณ บริ ษัทฮัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน) เลขที 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder’s Annual General Meeting of 2022 on Apr 26 , 2022 at 10.00 a.m at Hwa
Fong Rubber (Thailand ) Plc No. 317 Moo. 4, Soi 6 C Bangpoo Industrial Estate , T. Preakkasa, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time
and place as the meeting mat be adjourned.

4.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั งนี ดังนี
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 1 / 2564
Agenda 1 To consider approving the minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting No. 1/ 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ประจําปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the company’s performance of 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 3 พิจารณารับรองและอนุมตั ิงบดุลและงบการเงินประจําปี สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the company’s balance sheet and financial statement as on December 31 st, 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2564
Agenda 4 To consider and approve the profit allocation and dividend payment of year 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นตําแหน่งตามวาระ และกําหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
Agenda 6 To consider and appoint the directors to replace whose service of period is expired. Also, determine the remuneration of 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็ นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 6 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565
Agenda 6 To consider and appoint the auditor and determine their remuneration of 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7 พิจารณาเรื อง อืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 To consider the other issues (if any).
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
5.

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shell be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting.

6.

ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อ
ในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ทีมีการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใดให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting consider 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.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself.
ลงชื อ/Signed...........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื อ/Signed............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื อ/Signed............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

หมายเหตุ/Remark

ลงชื อ/Signed............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นทีปรากฏชื อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านัน
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian
in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. ผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.
The number of Shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
3. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริ ษทั ผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุม AGM ครังนี ดังต่อไปนี
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น คือ นายจวง จือ เหยา กรรมการ อายุ 46 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
The Shareholder may appoint to the Independent Director, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM to be the proxy as follow
Mr.Chuang, Chih – Yao, Age 46 years
317 Moo 4, Soi 6 C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280
4. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder
in the Supplemental Proxy Form as enclosed.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
Supplemental Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริษทั ฮัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Hwa Fong Rubber (Thailand )Public Company Limited.
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2565 ในวันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษทั ฮัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด ( มหาชน) เลขที
317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 shell be held on Apr 26 , 2022 at 10.00 a.m., at Hwa Fong Rubber ( Thailand ) PLC,
No. 317 Moo.4, Soi 6 C Bangpoo Industrial Estate , T. Preakkasa, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting may
be adjourned.
วาระที................เรื อง...........................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที................เรื อง..............................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที................เรื อง...........................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที................เรื อง...........................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ............................................................ )

เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดีซึงจะเป็ นการสร้างความเชือมันให้เกิดขึนแก่ผถู ้ ือ หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย และเพือให้การประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุ มเพือให้ผถู ้ ือหุน้ ถือปฏิบตั ิต่อไปทังนีเนืองจากผูถ้ ือหุ น้ บางรายอาจไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิทีนํามาใช้ บริ ษทั จึงขอสงวน
สิ ทธิ ทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามทีบริ ษทั ฯจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19th February 1999, relating to good practices for holding of a Shareholders’ meeting, aims to
establish guidelines for listed companies to follow .This will create confidence to shareholder, investors and all relevant Parties. Accordingly, the company believes that an
inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by
the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the company reserves the right to waive any of these requirements for some of the
shareholder on a case by case basis, at the company’s sole discretion.
1. บุคคลธรรมดา/Natural person
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทีมีสญ
ั ชาติไทย/Thai nationality
(ก) บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุ น้ ( บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยผูร้ ับมอบ
อํานาจไม่จาํ เป็ นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริ งของผูม้ อบอํานาจ หรื อไม่กาํ หนดในสิ งทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรื อหนังสือเวียนของทางการทีเกียวข้อง

In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy. The proxy
does not need to show ID card of the shareholder. In addition to determining whether or not a document or letter from the authorities concerned.
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ น้ Passport of Shareholder; or
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ ับมอบอํานาจ
In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy
2. นิตบิ ุคคล/ Juristic person
2.1 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
Corporate affidavit, issue within 180 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
A Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of
identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล Corporate affidavit; and
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
A Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of
identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื อ โดยโนตารี พบั ลิค
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any document or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents
or evidence should be notarized by a notary public.
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานที ประชุมได้ก่อนเข้าร่ วมประชุมเวลา
10.00 น. ของวันที 26 เมษายน 2565
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting prior 10.00 a.m.
On Apr 26 , 2022.

