หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

สิงทีส่งมาด้ วย 8
Enclosure 8
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

เขียนที
Written at
วันที...........เดื อน..............................พ.ศ.................
Date
Month
Year

ตําบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

สัญชาติ
nationality
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยู่เลขที
ซอย
residing/located at no.
Soi
จังหวัด
Province

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นสามัญหุ้น
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
1.
ชือ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
กรณีเลือกข้ อ 1.กรุณาทําเครื องหมาย
Name
age
years residing/located at no.
ที 1. ระบุชือผู้รับมอบอํานาจ
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
If you make proxy by choosing
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
No.1, please mark at 1. And
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
give the details of proxy (proxies).
Province
Postal Code
หรือ/Or
ชือ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
2
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษัทฯ คือ
กรณี เ ลื อ กข้ อ 2. กรุ ณ าทํ า เครื องหมาย
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
ที 2. และเลือกกรรมการอิสระ คนใด
นายชัยยุทธ เตชะทัศนะสุนทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn หรือ/or
คนหนึง
If you make proxy by choosing No.2,
นายพินิจ หาญพาณิชย์ / Mr. Phinij Harnphanich หรือ/or
please mark  at 2. And. Choose
พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ / Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattong-Osoth
one of these independent directors
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้ วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 )
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the Annual General Meeting of
the Shareholders year 2019)
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สิงทีส่งมาด้ วย 8
Enclosure 8
ทังนีในกรณีทกรรมการอิ
ี
สระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระทีไม่สามารถเข้ าประชุม
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.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันอังคารที 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ
โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น ห้ องประชุมการะเวก ชัน 3 เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอืนด้ วย
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 Karawek meeting room, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok or such other date, time and
place as the meeting may be held.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุก
ประการ
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.

ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ
แยกการลงคะแนนเสียงได้
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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