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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)  
            (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------------ 

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

Written at 
 วนั............ เดือน .................................. ปี ................ 
                                                                                                             Date           Month                                 Year 
 

(1) ข้าพเจ้า................................................................สญัชาต.ิ.................อยู่บ้านเลขท่ี......................ถนน.............................  

          I/We                                                                    Nationality               Residing at                      Road 

(2) ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย์.................  

       Tambol/Khwaeng                           Amphur/Khet                                  Province                         Postal Code 

(3) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นรวม 

        being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (“Company”) 
จ านวนทัง้สิน้ .............................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................... เสียง   ดงันี ้

        holding the total amount of             shares       and have the right to vote equal to votes as                follows: 
หุ้นสามญั...........................................หุ้น            ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง      

       ordinary share of                            shares,    having the right to vote equivalent to                                    votes,       
 หุ้นบริุมสิทธิ................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง   

 preferred share of                         shares,   having the right to vote equivalent to                               votes,       
(4) ขอมอบฉนัทะให้ 

hereby appoint  
1) ..................................................................... ...............................................อาย.ุ.................................... ปี   

                                 Age                                  Years 
 อยู่บ้านเลขท่ี..................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง.......................................       
residing at                                  Road    Tambol/Khwaeng 

อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

Amphur/Khet                                         Province                 Postal Code               or    

2) .................................................................... ...............................................อาย.ุ......... .............................ปี  
                                                                                                                     Age                                  Years 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ถนน........................................ ...........ต าบล/แขวง....................................... 

              residing at                                  Road    Tambol/Khwaeng 

อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..... ..............................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

Amphur/Khet                                         Province                 Postal Code                                    or 
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3) ..................................................................... ...............................................อาย.ุ......... .............................ปี   
   Age                                  Years 

อยู่บ้านเลขท่ี..................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง....................................... 

              residing at                                  Road    Tambol/Khwaeng 

อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..... ..............................รหสัไปรษณีย์.................................. 

Amphur/Khet                                         Province                   Postal Code                                    
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุวีนสั (Venus) ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 
99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Any one of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of 
Shareholders on Monday April 30, 2018 at 10.00 a.m., at Venus Room, 3rd floor, Miracle Grand Convention Hotel, No 99 
Khampangphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be 
held. 
 

(5) ในการประชมุครัง้นีข้้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดงันี  ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 

 
วำระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 

 Agenda 1 Matters to be informed by the Chairman 
 

วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จงึไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting 

วำระที่ 2  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  
Agenda 2  To certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                      Approve                                                     Disapprove                                                Abstain 
 

วำระที่ 3  พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560 

Agenda 3 To acknowledge the Company’s Operating Result of the Year 2017  

วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จงึไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting 
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วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
Agenda 4 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2017  
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                      Approve                                                     Disapprove                                                Abstain 
 
วำระที่  5  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2560 
Agenda 5 To approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment for the Year 
2017 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                      Approve                                                     Disapprove                                                Abstain 
 
วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
Agenda 6 To approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Elect the entire group of nominated directors 

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                                Disapprove                                 Abstain                                
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Elect each nominated director individually 

6.1 นายชานนท์ โชติวจิิตร 
Mr. Chanon Chotevijit 

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
              Approve                  Disapprove                          Abstain                                

6.2 นายธีรนฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ 
Mr. Teeranut Tungsatapornpong 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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              Approve                  Disapprove                          Abstain                                

6.3 นางรสพร สขุสมพร 
Mrs. Rosporn Sooksomporn 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

              Approve                  Disapprove                          Abstain                                
วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
Agenda 7  To approve the determination of the remuneration of the directors for the Year 2018  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
       (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain                                

 
วำระที่ 8  พจิำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2561 
Agenda 8   To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the Year 2018  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
        (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             
                    

วำระที่ 9  พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain                                

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the 
event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the 
event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with 
my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

                    ลงลายมือชื่อ/Signed......................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
             (........................................................................)  

                                                                    
     ลงลายมือชื่อ/Signed......................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                 (........................................................................)  
 

  ลงลายมือช่ือ/Signed................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Grantor 
                 (........................................................................)  
 

  ลงลายมือช่ือ/Signed................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Grantor 
                 (........................................................................)  
 

 
 

หมายเหต/ุRemarks:   

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

(2) วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, 
can be elected. 

(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment 
to this Proxy Form B. 

 
 
 
 
 

 

อากรแสตมป์ 
20.-บาท 

Duty Stamp 
of Baht 20  
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนั
จนัทร์ท่ี 30 เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวีนสั (Venus) ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Authorization on behalf of a shareholder of Chayo Group Public Company Limited at the 2018 Annual General Meeting 
of Shareholders on Monday April 30, 2018 at 10.00 a.m., at Venus Room, 3rd floor, Miracle Grand Convention Hotel, 
No 99 Khampangphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the 
meeting may be held. 

--------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี    เร่ือง            
Agenda Item   Subject:           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
        (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

 
วาระที่    เร่ือง            
Agenda Item   Subject:           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
        (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

 
วาระที่    เร่ือง            
Agenda Item   Subject:           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
        (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

 
วาระที่    เร่ือง            
Agenda Item   Subject:           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
        (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
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  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

 
วาระที่    เร่ือง            
Agenda Item   Subject:           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
        (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

 
วาระที่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)         
Agenda Item   Subject:  Election of directors (Continued)      

ช่ือกรรมการ         
Name of the Director        

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

ช่ือกรรมการ         
Name of the Director        

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

ช่ือกรรมการ         
Name of the Director        

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

ช่ือกรรมการ         
Name of the Director        

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             

ช่ือกรรมการ         
Name of the Director        

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
      Approve                          Disapprove                                Abstain             
 

หมายเหต:ุ    1.   โปรดตดิอากรแสตมป์ 20.-บาท 
2. กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถกูต้อง) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมใบมอบฉนัทะฉบบันี  ้


