
 
 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชันเจนตายตัว) 
Proxy Form B 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่........................................................................................ 
Shareholder registration number      Written at       
       วนัที่.................เดือน.................................... พ .ศ.  ...................... 
 Date  Month        Year 
(1)  ข้าพเจ้า………………………………………………………..สญัชาติ……………………อยูเ่ลขที…่……………ซอย …………………....... 
 I/We nationality residing/located at no.   Soi  
 ถนน………………………………..ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต…………………จงัหวดั……………………………..........
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet Province  
 รหสัไปรษณีย์……………………………………………………….. 
 Postal Code 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………….  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to  votes as follows  

หุ้นสามญั ………………………………………………. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………  เสียง  
 ordinary share shares and have the rights to vote equal to                           votes  

หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….  เสียง  
 preference share  shares and have the rights to vote equal to                          votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ………………………………………………………...อาย…ุ…………ปี   อยูบ้่านเลขที่………………………………..……………                  
Name      age         years   residing/located at no.  
ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง……………………...………...อ าเภอ/เขต ……………………………………………... 
Road  Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จงัหวดั……………………………………………...รหสัไปรษณีย์ ……………………………………………...…………………….............. 
Province        Postal Code 
หรือ / or 
 ชื่อ………………………………………………………...อาย…ุ…………ปี   อยูบ้่านเลขที่………………………………..……………                  
Name      age         years   residing/located at no.  
ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง……………………...………...อ าเภอ/เขต ……………………………………………... 
Road  Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จงัหวดั……………………………………………...รหสัไปรษณีย์ ……………………………………………...…………………….............. 
Province         Postal Code 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons 

 2.  มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 

นางสภุาภรณ์ บรุพกศุศรี/ Mrs.Supaporn Burapakusolsri หรือ/or. 
นายชยัยทุธ เตชะทศันะสนุทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn หรือ/or 
นายชงุ ทงั ฟง / Mr. Chung Tang Fong 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 
Enclosure 7 

(ปิดอากรแสตมป์  

20  บาท) 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสงที่สง่มาด้วย 8 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ) (Details of 
Independent Directors are specified in Enclosure 8 of the Invitation to the Annual General Meeting of the Shareholders 
year 2017) 
 
ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน

กรรมการอิสระที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be  
appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดี ที่ 27 
เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชมุจตรุทิศ, เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9, แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf 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 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2559 
Agenda item no. 1  To acknowledge the Minutes of  the Annual General Meeting of Shareholders 2016 held on 3rd March 2016. 

 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   

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
Agenda item no. 2  To acknowledge the Board of Director’s report on the Company’s operating results for 2016  

 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   
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
Agenda item no. 3  To consider and approve the financial statements for the year 2016 as of 31st December 2016. 

 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   
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกหหมายและการจ่ายเงินปันผล 
Agenda item no. 4  To approve the allocation of net profits for the year 2016 and dividend payments. 

 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   

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda item no. 5  To consider and approve the re-appointment of members of Board of Director who competed their terms as follows. 

 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: 
1. นายชัยยุทธ เตชะทศันะสุนทร 

Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn  
 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   

2. นายชุง ทงั ฟง 
Mr. Chung Tang Fong  
 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   
 
 
 



 
 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda item no. 6  To approve the determination of the directors’ remuneration and Bonus of directors for 2017. 

 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   

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
Agenda item no. 7  To consider and approve nominated the auditor and the auditor fee for 2017. 

 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   

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
Agenda item no. 8  To consider the approval of the issuance of corporate bonds in the amount of not more than 1,500 Million THB to offer to 

investors 

 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   
 

วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9  To consider other matters (if any) 

 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   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่
ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on 
my/our behalf as the Company’s shareholders. 



 
 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers 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 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต ุ/ Remarks  
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน 
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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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