
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

                         Proxy ( Form B ) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.............................................                  เขียนที................................................................ 

Shareholders’ Registration No.                    Written At 

วนัที.............เดือน........................พ.ศ................ 

Date              Month                      Year 

1.              ขา้พเจา้........................................................................................ สัญชาติ................................................................ 

                  I/we                      Nationality 

อยูบ่า้นเลขที.......................ถนน…………..................................ตาํบล/แขวง......................................................... 

Residing at           Road                                                 Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

Amphur/Khet             Province        Postal code 

2.  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัทฮัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

 Being a shareholder of  Hwa Fong Rubber(Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม...........................หุน้และออกเสียงลงคะแนน ไดเ้ท่ากบั...........................เสียง ดงันี 

Holding the Total amount of        Shares and having the rights to vote equal to          votes as follow: 

 หุน้สามญั.........................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...........................เสียง 

 Ordinary Share         Share                  and having the rights to vote equal to                       votes 

 หุน้บุริมสิทธิ....................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...........................เสียง 

 Preference Share                       Share                  and having the rights to vote equal to                 votes 

3.  ขอมอบฉนัทะให ้ Hereby appoint 

 (1)  ชือ……………….…………………………….อายุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที................................................. 

        Name                                                  age                   years, residing at 

      ถนน……....................................ตาํบล/แขวง...............................................อาํเภอ/เขต………………………… 

       Road         Tambol/Kwaeng                                        Amphur/Khet 

      จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์................................หรือ 

      Province                                    Postal Code                                    or 

(2) ชือ………............................................................อายุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที................................................ 

                         Name                      age                  years, residing at 

        ถนน...........................................ตาํบล/แขวง...............................................อาํเภอ/เขต......................................... 

        Road                                          Tambol/Kwaeng                                        Amphur/Khet 

        จงัหวดั...................................................รหัสไปรษณีย.์................................หรือ 

        Province                     Postal Code           or 

 (3)   ชือ…………………………………………….อายุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที..................................................... 

                         Name                 age                   years, residing at 

        ถนน...........................................ตาํบล/แขวง...............................................อาํเภอ/เขต.......................................... 

        Road                                          Tambol/Kwaeng                                       Amphur/Khet 

        จงัหวดั...................................................รหัสไปรษณีย.์................................. 

        Province                     Postal Code                    

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 



 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2565  

ในวนัองัคารที  26  เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ บริษทัฮวัฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) เลขที 317 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ตําบลแพรกษา 

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 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.  317 Moo 4 Soi 6 C   Bangpoo Industrial Estate   T. Preakasa, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and 

place as the meeting mat be adjourned. 

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

                   I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
 

 วาระที 1  พิจารณารับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1 /2564 

 Agenda 1    To consider approving the minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting No. 1/2021. 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

                               (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

   Approve                               Disapprove                          Abstain                 

 

 วาระที 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ประจาํปี  2564 

                 Agenda 2     To acknowledge the company’s performance of  2021.  

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 

   Approve                               Disapprove                          Abstain                 
 

วาระที 3   พจิารณารับรองและอนุมติังบการเงินประจาํปี  สินสุด ณ วนัที  31  ธนัวาคม  2564 

Agenda 3     To approve the company’s balance sheet and financial statement as on December 31st, 2021. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

 (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 

Approve                                   Disapprove                              Abstain 

             

วาระที 4    พจิารณาอนุมตัิจดัสรรกาํไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจาํปี  2564  

Agenda 4   To consider and approve the appropriate profit and dividend payment of year 2021. 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 

Approve                                      Disapprove                               Abstain 

 

 



วาระที   5  พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้ตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนด ค่าตอบแทนกรรมการ  ปี  2565 

                  Agenda 5  To consider and appoint the directors to replace whose service of period is expired.  Also, determine the remuneration of 2022. 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

                                       (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 

Approve                                      Disapprove                               Abstain 
 

วาระที  6   พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี  2565 

 Agenda 6   To consider and appoint the auditor and determine their remuneration of 2022. 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 

Approve                                    Disapprove                             Abstain  

 

วาระที  7 พิจารณาเรือง อืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda 7 To consider the other issues (if any). 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

Approve                                     Disapprove                               Abstain 

5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและ  

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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. ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพจิารณาหรือลง         

มติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา

และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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.  

 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนนั ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

                 Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself 

 

     ลงชือ/Signed...........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                         (           ) 
 

     ลงชือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                         (                                             ) 

 

 

 



 

 

 

 
 

     ลงชือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                         (           ) 
 

     ลงชือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                         (                                             ) 
 

หมายเหตุ/Remark 

 

1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้    

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

    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.  ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทั ผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุม AGM ครังนี ดงัต่อไปนี    

     เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น คือ นายจวง จือ เหยา  อาย ุ46 ปี กรรมการ  

     อยูบ่า้นเลขที 317 หมู ่4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 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 

       

3.  ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ  

มอบฉนัทะ แบบ ข. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทัฮวัฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)  

The proxy is granted by a shareholder of Hwa Fong Rubber (Thailand )Public Company Limited.   
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2565  ในวนัองัคาร ที 26  เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ บริษทัฮวัฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

เลขที 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ตําบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลา และสถานที

อืนดว้ย 

For the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2022 shell be held on Apr 26 , 2022at 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................เรือง........................................................................................................... 

Agenda        Subject: 

 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

Approve                                     Disapprove                               Abstain 
  

วาระที................เรือง.............................................................................................................. 

Agenda        Subject: 

 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

Approve                                     Disapprove                               Abstain 
 

วาระที................เรือง........................................................................................................... 

Agenda        Subject: 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

Approve                                     Disapprove                               Abstain 



 

 

 

 

วาระที................เรือง........................................................................................................... 

Agenda        Subject: 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  

(b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

Approve                                     Disapprove                               Abstain 

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิูรณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

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

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the Meeting 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เรือง ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนลงวนัที 19 กุมภาพนัธ ์

2542  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัทีดี  ซึงจะเป็นการสร้างความเชือมนัใหเ้กิดขึนแก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย และเพือให้

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือ

หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  เพือใหผู้ถื้อหุน้ถือปฏิบตัิต่อไป ทงันี เนืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบตัิที

นาํมาใช ้  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิทีจะผอ่นผนัการยืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษทัฯ 

จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

 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 ผูถื้อหุน้ทีมีสญัชาติไทย/Thai nationality 

(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ)  

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบฉันทะ  และสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ โดยผูรั้บ

มอบอาํนาจไม่จาํเป็นตอ้งแสดงบตัรประชาชนตวัจริงของผูม้อบอาํนาจ หรือไม่กาํหนดในสิงทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนงัสือเวยีนของทางการทีเกียวขอ้ง 

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 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 

(ก)    หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้  Passport of Shareholder; or  

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ  

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. นิตบุิคคล/ Juristic person 

2.1 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand  

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

Corporate affidavit, issue within 180 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

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)     หนงัสือรับรองนิติบุคคล   Corporate affidavit; and 

         (ข)     สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

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. 

                                 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจดัทาํขึนในต่างประเทศ  

 ควรมีการรับรองลายมือชือ โดยโนตารีพบัลิค 

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. 

            ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสารหรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมไดก่้อนเขา้ร่วมประชุมเวลา  

         10.00 น. ของวนัที  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. 


