
 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน ) 

A proxy is granted by a shareholder of Chewathai Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชมุจตรุ
ทิศ, เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Annual General Meeting of the Shareholders year 2017) on Thursday April 27, 2010 at 9.00 hrs. at Golden Tulip Sovereign 
Hotel, Chaturathit meeting room, 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Thailand, Bangkok Metropolis or such other date, 
time and place as the meeting may be held 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
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