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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชันเจนตายตัว) 

Proxy Form B 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................   เขียนที่.......................................................................................... 
Shareholder registration number     Written at       
       วันที่.................เดือน.................................... พ .ศ.  ...................... 
 Date  Month        Year 
 

(1)  ข้าพเจา้………………………………..........................………………………..สัญชาติ……………………อยู่เลขที…่……………............…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)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชวีาทยั จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………................………………….  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………...............…… เสียงดังนี้ 
 Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows  

 หุ้นสามัญ …………………………….......................………………. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………...........……. เสียง  
 Ordinary share shares and have the rights to vote equal to                  votes  

 หุ้นบุริมสิทธ ิ………………....................…………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………...........…….…….. เสียง  
 Preference share  shares and have the rights to vote equal to                 votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ………………………………………………...............................………...อายุ………........……ปี    อยู่บา้นเลขที่……………...……..………                  

Name           age                  years   residing/located at no.  
ถนน ………………………..……………ตำบล/แขวง……………………...…….....…...อำเภอ/เขต ………..............……………………………………... 
Road                                Tambol/Kwaeng                     Amphur/Khet  
จังหวัด……………………………......................………………...รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………...………………………............. 
Province          Postal Code 
หรือ / or 

ชื่อ………………………………………………........................................………...อายุ………........……ปี    อยู่บา้นเลขที่……………...……..………                  
Name            age                 years   residing/located at no.  
ถนน ………………………..……………ตำบล/แขวง……………………...…….....…...อำเภอ/เขต ………..............……………………………………... 
Road                                Tambol/Kwaeng                     Amphur/Khet  
จังหวัด……………………………......................………………...รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………...………………………............. 
Province          Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์  

20  บาท) 

(Please attach 

stamp duty  

of Baht 20) 
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 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 

 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี/Mrs. Supaporn Burapakusolsri หรือ/or 

 นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 )  
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the Annual General Meeting of the 
Shareholders year 2021) 
 

ทั้งนี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
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. 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders year 2021 
on Thursday, 1 April 2021 at 14.00 hrs., at Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha 
Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the meeting may be held 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 

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

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

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

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2563 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 
Agenda item no. 1  To consider the Minutes of the 2020 Annual General Meeting which was held on 1 April 2020. 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda item no. 2  To acknowledge the report of the Company’s operating results for the fiscal period ending 31 December 2020. 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda item no. 3  To consider the financial statements for the fiscal period ending 31 December 2020. 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเปน็ทุนสำรองตามกฎหมายและจา่ยเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 
Agenda item no. 4  To approve the allocation of profit as legal reserve and payment dividend according to the operation results in the year 2020. 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5  To consider the appointment of the directors to replace the directors who will retire by rotation. 

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ / Mrs. Somhatai Panichewa 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                               Abstain   

2. นายบุญ ชุน เกียรติ / Mr. Boon Choon Kiat 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                              Abstain   

3. นายพินิจ หาญพาณชิย์ / Mr. phinij Harnphanich   

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                              Abstain   
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
Agenda item no. 6  To consider the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2021. 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 
Agenda item no. 7  To consider the appointment of the auditor and the determination of the audit fees for the year 2021.  

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
Agenda item no. 8  To consider the amendment of the Company’s Articles of Association to be in accordance with the Emergency Decree 

on electronic meetings, B.E. 2563 (2020). 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

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

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
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. 
 
 

ลงชื่อ / Signed ………………………………….........………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………........….) 

ลงชื่อ / Signed …………….........……………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

       (...…………………..........…………………….) 

ลงชื่อ / Signed ………………………….........………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

       (...…………………...…………........………….) 

ลงชื่อ / Signed ………………………………….........………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

       (...…………………...…........………………….) 

หมายเหตุ / Remarks  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 
 การมอบฉันทะในฐานะเปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ 
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Annual General Meeting of the Shareholders year 2021 on Thursday, 1 April 2021 at 14.00 hrs., at Mandarin A room, 1st 
fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other 
date, time and place as the meeting may be held 

วาระที่  ...........................  เร่ือง. ..............................................................................................................................  ............ ......................  
     Agenda item no.  Subject: 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                             Abstain   
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 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

 

วาระที่  .............................  เร่ือง. ................................................................................................................................ .............. ..................  
     Agenda item no.  Subject: 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                               Abstain   

 

วาระที่  .............................  เร่ือง. ............................................................................................................................................... ............ .....  
     Agenda item no.  Subject: 

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

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

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain 


