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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชันเจนตายตวั) 

Proxy Form B 

 

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................   เขียนที�........................................................................................ 

Shareholder registration number      Written at       

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

 Date  Month        Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า………………………………………………………..สญัชาต…ิ…………………อยูเ่ลขที�……………….…ซอย ………………......... 

 I/We nationality     residing/located at no.   Soi  

 ถนน………………………………..ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต…………………จงัหวดั………………………………..........

 Road  Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet  Province  

 รหสัไปรษณีย์……………………………………………………….. 

 Postal Code 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

 Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม ……………………………….  หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………… เสยีงดงันี � 

 Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to  votes as follows  

หุ้นสามญั ………………………………………………. หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………  เสยีง  

 Ordinary share shares and have the rights to vote equal to                           votes  

หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ …………………….  เสยีง  

 Preference share  shares and have the rights to vote equal to                          votes 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื�อ………………………………………………………...อาย…ุ…………ปี    อยู่บ้านเลขที�………………………………..……..………                  

Name      age         years   residing/located at no.  

ถนน ………………………..……………ตําบล/แขวง……………………...………...อําเภอ/เขต ……………………………………………... 

Road  Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  

จงัหวดั……………………………………………...รหสัไปรษณีย์ ……………………………………………...………………………............. 

Province        Postal Code 

หรือ / or 

 ชื�อ………………………………………………………...อาย…ุ…………ปี   อยูบ้่านเลขที�………………………………..……………                  

Name      age         years   residing/located at no.  

ถนน ……………………………………ตําบล/แขวง……………………...………...อําเภอ/เขต ……………………………………………... 

Road   Tambol/Kwaeng                                      Amphur/Khet  

จงัหวดั……………………………………………...รหสัไปรษณีย์ ……………………………………………...…………………….............. 

Province        Postal Code 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีว / Anyone of these persons 

 

(ปิดอากรแสตมป์  

20  บาท) 

(Please attach 

stamp duty  
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 2. มอบฉนัทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คือ 

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 

 นายชยัยทุธ เตชะทศันะสนุทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn หรือ/or 

 นายพนิิจ หาญพาณิชย์ / Mr. Phinij Harnphanich หรือ/or 

 พลตาํรวจโท วิสน ุปราสาททองโอสถ / Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattong-Osoth 

(รายละเอยีดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 )  

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the Annual General Meeting of the 

Shareholders year 2019) 
 

ทั �งนี �ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึ�ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที�เหลอืเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระ

ที�ไม่สามารถเข้าประชมุ 

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. 

 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัองัคารที� 2 เมษายน 

2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอริน ห้องประชุมการะเวก ชั �น 3 เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders year 2019) on 

Tuesday April 2, 2019 at 14.00 hrs. at Golden Tulip Sovereign Hotel, Karawek meeting room, 3rd floor, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี �ดังนี � 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 ซึ�งได้ประชุมเมื�อวันที� 3 เมษายน 2561 

Agenda item no. 1  To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 held on 3rd April 2018. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
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วาระที� 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 
Agenda item no. 2  To acknowledge the Board of Director’s report on the Company’s operating results as of 31st December 2018.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

วาระที� 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 
Agenda item no. 3  To consider and approve the financial statements for the year 2018 as of 31st December 2018. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

วาระที� 4  พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
Agenda item no. 4  To approve the allocation of net profits for the year 2018 and dividend payments. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

วาระที� 5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5  To consider and approve the re-appointment of members of Board of Director who competed their terms as follows. 

 

1. นายชาตชิาย  พานิชชีวะ 
Mr. Chartchai  Panichewa 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
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2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
Mrs.Supaporn  Burapakusolsri 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

  ประจาํปี 2562 
Agenda item no. 6  To approve the determination of the directors’ remuneration and Bonus of directors for 2019. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

วาระที� 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญช ีประจาํปี 2562 
Agenda item no. 7  To consider and approve nominated the auditor and the auditor fee for 2019. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

วาระที� 8  พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน �,��� 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  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
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วาระที� 9    พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda item no. 13  To consider other matters (if any) 

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

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถูกต้องและไม่

ใช้เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ

พจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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 

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉนัทะได้กระทาํไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือ 

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทาํเองทกุประการ 
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. 
 
 

 

ลงชื�อ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

 

หมายเหต ุ/ Remarks  

ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน 

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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.  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย  8 

Enclosure 8 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน ) 

A proxy is granted by a shareholder of Chewathai Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัองัคารที� 2 เมษายน 2562  เวลา14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ  ซอฟเฟอริน  ห้องประชมุ  

การะเวก ชั �น 3 เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

At the Annual General Meeting of the Shareholders year 2019) on Tuesday April 2, 2019 at 14.00 hrs. at Golden Tulip Sovereign 

Hotel, Karawek meeting room, 3rd floor, 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Thailand, Bangkok Metropolis or such other 

date, time and place as the meeting may be held 

วาระที�  ...........................  เรื�อง. .............................................................................................................................. ..................................  

     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
 

วาระที�  .............................  เรื�อง. ................................................................................................................................................................ 

     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
 

วาระที�  .............................  เรื�อง. ................................................................................................................................................................ 

     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain   
 

วาระที�  .............................  เรื�อง. ............................................................................................................................................... .................  

     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 

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

เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

     Approve                                  Disapprove                                   Abstain 
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