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(ปิ ดอากรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบทีกําหนดรายการต่ างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชันเจนตายตัว)
Proxy Form B

20 บาท)
(Please attach
stamp duty

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................

เขียนที........................................................................................

Shareholder registration number

Written at

วันที.................เดือน.................................... พ.ศ. ......................
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า………………………………………………………..สัญชาติ……………………อยูเ่ ลขที……………….…ซอย ……………….........
I/We
nationality
residing/located at no. Soi
ถนน………………………………..ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………………………..........
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณีย์………………………………………………………..
Postal Code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม ………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียงดังนี
Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows

หุ้นสามัญ ………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………… เสียง
Ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ……………………………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ……………………. เสียง
Preference share

shares and have the rights to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

1. 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
หรือ / or
ชือ………………………………………………………...อายุ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที………………………………..……………
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
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2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

นายชัยยุทธ เตชะทัศนะสุนทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn หรื อ/or
นายพินิจ หาญพาณิชย์ / Mr. Phinij Harnphanich หรื อ/or
พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ / Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattong-Osoth
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 )
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the Annual General Meeting of the
Shareholders year 2019)
ทังนีในกรณีทีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ทีไม่สามารถเข้ 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 วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร 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
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนีดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 ซึงได้ ประชุมเมือวันที 3 เมษายน 2561

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

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สินสุด 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.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3

To consider and approve the financial statements for the year 2018 as of 31st December 2018.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผล

Agenda item no. 4

To approve the allocation of net profits for the year 2018 and dividend payments.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 5

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ

Agenda item no. 5

To consider and approve the re-appointment of members of Board of Director who competed their terms as follows.

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
Mr. Chartchai Panichewa

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
Mrs.Supaporn Burapakusolsri
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 6

พิจารณาอนุ มัตกิ ารกํา หนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อย
ประจําปี 2562

Agenda item no. 6

To approve the determination of the directors’ remuneration and Bonus of directors for 2019.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
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ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562

Agenda item no. 7

To consider and approve nominated the auditor and the auditor fee for 2019.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

วาระที 8

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน ,

ล้ านบาท

Agenda item no. 8 To consider the approval of the issuance of corporate bonds in the amount of not more than Baht 1,500 Million

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

วาระที 9

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

Agenda item no. 13 To consider other matters (if any)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่
ใช้ เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.
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ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ / Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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สิงทีส่งมาด้ วย 8
Enclosure 8
ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน )
A proxy is granted by a shareholder of Chewathai Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันอังคารที 2 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น ห้ องประชุมการเวก
ชัน 3 เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
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
วาระที........................... เรื อง. ................................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที............................. เรื อง. ................................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที............................. เรื อง. ................................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที............................. เรื อง. ................................................................................................................................................................
Agenda item no.

Subject:

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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