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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B) 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------------ 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ...................................................................................................................เขียนที่............................................................... 
Shareholder Register No............................................................................Written at ..................................................................................
   

วัน............ เดือน .................................. ปี ................ 
Date.......... Month................................Year........... 

 
(1) ข้าพเจ้า................................................................สัญชาติ...............................อยู่บ้านเลขที่......................ถนน.............................  
       I/We .............................................................Nationality......................Residing at......................Road..................................  

ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์............................   
       Tambol/Khwaeng......................Amphur/Khet............................. Province...................Postal Code................................ 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 

being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………………………… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….………….………………เสียง ดังน้ี  
holding the total amount of ….…………………….shares and have the right to vote equal to ….……………votes as follows:  

 
o หุ้นสามัญ…………………………….……….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….….…….……….…เสียง  
 ordinary share of …………….……….…shares, having the right to vote equivalent to ……………….…….…votes,  
o หุ้นบุริมสิทธิ……………………………..…….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………..……….……….…เสียง  
 preferred share of …………….……….…shares, having the right to vote equivalent to …………….……….…votes, 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
hereby appoint  
(1) ………………………………………………………..….อายุ……….ปี   อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………  
    ..…………………………………………………………. age ……… years residing at………………………………………………………………………….  
ถนน………………………………………………… ต าบล/แขวง……………………….. อ าเภอ/เขต ….……………….…………………………………………… 
Road………………………………………………. Tambol/Khwaeng ……………………………..Amphur/Khet……………………………..………….. 
จังหวัด …………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………… หรือ  
Province ……………………………………….  Postal Code ………………………… or  

 

(2) ………………………………………………………..….อายุ……….ปี   อยู่บ้านเลขที่……………………………………………………………………………. 
    ..…………………………………………………………. age ……… years residing at………………………………………………………………………….  
ถนน………………………………………………… ต าบล/แขวง……………………….. อ าเภอ/เขต ….……………….…………………………………………… 
Road………………………………………………. Tambol/Khwaeng ……………………………..Amphur/Khet……………………………..………….. 
จังหวัด …………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………… หรือ  
Province ……………………………………….  Postal Code ………………………… or 
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(3) ………………………………………………………..….อายุ……….ปี   อยู่บ้านเลขที่……………………………………………………………………………… 
    ..…………………………………………………………. age ……… years, residing at………………………………………………………………………….  
ถนน………………………………………………… ต าบล/แขวง……………………….. อ าเภอ/เขต ….……………….…………………………………………… 
Road………………………………………………. Tambol/Khwaeng ……………………………..Amphur/Khet……………………………..………….. 
จังหวัด …………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………… หรือ  
Province ……………………………………….  Postal Code ………………………… or 

  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย   

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2019 Annual 
General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 30, 2019 at 10.00 a.m. (the Registration starts at 09.00 a.m.), at 
Ratchavibha Meeting Room, 2nd Floor, Chaophraya Park Hotel, No. 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 
10400 or such other date, time and place as the meeting maybe postponed.  

 
(4) ในการประชุมคร้ังน้ีข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังน้ี 

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

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
Agenda 1 Matter to be informed 

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

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 2   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 
Agenda 2 To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2019 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
Agenda 3   To acknowledge the Company’s Operating Result of the Year 2018  
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 4 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended December 31, 2018 

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

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 5 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend 

payment for the year 2018 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation 

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

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the  

year 2019 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

             
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 

2562 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติมจ านวน 1 ท่านและการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผูกพันบริษัท 
Agenda 9 To consider and approve the appointment of a new director and change of authorized 

directors of the Company 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระท่ี 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10   To consider other matters (if any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (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)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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...................................................... ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                            (.....................................................) 

                                                                    
  ลงลายมือชื่อ/Signed...................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

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

  ลงลายมือชื่อ/Signed..................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               (......................................................) 
 

  ลงลายมือชื่อ/Signed...................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               (.......................................................) 

หมายเหตุ/Remarks:   
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 

 
อากรแสตมป ์

20.-บาท 
Duty Stamp 
of Baht 20  
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวัน
อังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Authorization on behalf of a shareholder of Chayo Group Public Company Limited at the 2019 Annual General 
Meeting of Shareholders on Tuesday, April 30, 2019 at 10.00 a.m. (the Registration starts at 09.00 a.m.), at 
Ratchavibha Meeting Room, 2nd Floor, Chaophraya Park Hotel, No. 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, 
Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting maybe postponed.  
--------------------------------------------------------------- 
วาระที่    เรื่อง            
Agenda Item   Subject:           

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระที่    เรื่อง            
Agenda Item   Subject:           

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระที่    เรื่อง            
Agenda Item   Subject:           

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
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      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระที่    เรื่อง            
Agenda Item   Subject:           

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
วาระที่    เรื่อง            
Agenda Item   Subject:           

 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                                 Abstain 

 
หมายเหตุ: 1.  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
   2.  กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับน้ี 
Remarks:  1. Please affix 20 Baht stamp duty. 
              2. Please attached certified copy of identification card of the proxy holder with this proxy form. 
  


