
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

      

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น     เขียนที�      

Shareholder registration number    Written at  

 วันที�...........เดือน..............................พ.ศ.................

 Date            Month              Year 

       

(1)  ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ  อยู่เลขที�   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 และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                             เสียง ดงันี � 

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

หุ้นสามัญหุ้น     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                  เสียง 

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

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                    เสียง 

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลอืกข้อใดข้อหนึ�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   อยู่บ้านเลขที�                    

Name                         age             years   residing/located at no.  

ถนน    ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต    

Road    Tambol/Kwaeng                   Amphur/Khet  

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์       

Province     Postal Code 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว  

Anyone of these persons 

 2 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คอื  

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 

 พลตํารวจโท วสิน ุปราสาททองโอสถ / Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattong-Osoth  

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 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)  

กรณีเลอืกข้อ 1.กรุณาทําเครื�องหมาย 

ที� 1. ระบุชื�อผู้รับมอบอํานาจ  

If you make proxy by choosing 

No.1, please mark at  1. And 

give the details of proxy (proxies).  

 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย 

ที� 2. และเลอืกกรรมการอิสระ คนใด

คนหนึ�ง 

 If you make proxy by choosing No.2, 

please mark  at  2. And. Choose 

one of these independent directors 
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ทั �งนี �ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึ�ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทน กรรมการอิสระที�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�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัอังคารที� 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชุมการะเวก ชั �น 3 เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 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 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.  

 

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุ

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.  

 

 

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

  (...…………………...…………………….)  

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

  (...…………………...…………………….)  

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

  (...…………………...…………………….)  

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

  (...…………………...…………………….)  

 

หมายเหต/ุRemarks  

ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อ

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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