แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบทั่วไปซึ่งเป็ นที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน
Proxy (Form A) General and Simple Form
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ .............................................
Shareholders’ Registration No.

1.

2.

3.

เขียนที่................................................................
Written At
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................
Date
Month
Year
ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ................................................................
I/we
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................ถนน…………..................................ตาบล/แขวง.....................................................
Residing at
Road
Tambol/Kwaeng
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................
Amphur/Khet
Province
Postal code
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Hwa Fong Rubber(Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม...........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน ได้เท่ากับ...........................เสี ยง ดังนี้
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....................................หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...........................เสี ยง
Preference Share
Share
and having the rights to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(1) ชื่อ……………….…………………………….อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................................
Name
age
years, residing at
ถนน……....................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต…………………………
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ………............................................................อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่................................................
Name
age
years, residing at
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.........................................
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ…………………………………………….อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................................
Name
age
years, residing at
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
Province
Postal Code

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู ซอย 9 ตาบลแพรกษาใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder’s Annual General Meeting of 2018 on April 20th, 2018
at 10.00 a.m , at Ball Room , Bangpoo Golf and Sport No. 191 Moo. 3, Bangpoo Industrial Estate Soi 9, T. Preakkasamai, A. Muangsamutprakarn,
Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself
ลงชื่อ/Signed...........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื่อ/Signed............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื่อ/Signed............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมายเหตุ/Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ผู้ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 38 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามสี่ ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุ งเทพ 10120
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. Boonyarit Ngamwongmas Age 38 years
99 Soi Sapankoo Rama4 Tungmahamek Sathon BKK 10120

เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ ือหุ น้ บางรายอาจไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่
นามาใช้ บริ ษทั จึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
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 ือหุ น้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย/Thai nationality
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ น้ ( บัตรประจาตัวประชาชน 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 สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยผูร้ ับ
มอบอานาจไม่จาเป็ นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริ งของผูม้ อบอานาจ หรื อไม่กาหนดในสิ่ งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรื อหนังสื อเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง
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 ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ น้
Passport of Shareholder; or
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
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 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
Corporate affidavit, issue within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื 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 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื 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 ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
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 ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่ วมประชุมเวลา 10.00 น.
ของวันที่ 20 เมษายน 2561 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting
before 10.00 a.m. on April 20th, 2018.

