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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น ...................................................................................................................เขียนที่............................Shareholder 
Register No.  ....................................................................................................Written at .....................................   

 
วันที่...............เดือน....................... พ.ศ. .......................... 

 Date........... Month...................... Year........................... 
 
(1) ข้าพเจ้า..........................................................สัญชาติ............................อายุ................ปี , อยู่บ้านเลขที.่...............................                                     
      I / We.........................................................Nationality ....................age................ years, residing at............................ 
ถนน ................................................ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต................................................  
Road...............................................Tambol/Khwaeng................................ Amphur/Khet........................................ 
จังหวัด...........................................รหัสไปรณษณีย์ .......................................... 
Province.......................................Postal Code .......................................... 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………………………… หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ……….………….………………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 ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ……………………………..……….……….…เสียง  
 preferred share of …………….……….…shares, having the right to vote equivalent to …………….……….…votes, 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
    hereby appoint 

(1) ………………………………………………………..….อายุ……….ปี ,  อยู่บ้านเลขที…่……………………………………………………  
                                                        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 ,  อยู่บ้านเลขที…่…………………………………………………… 

(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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                                                        age       years, residing at  
ถนน………………………………………………… ต าบล/แขวง……………………….. อ าเภอ/เขต ….……………….………………………… 
Road                                         Tambol/Khwaeng             Amphur/Khet  
จังหวัด …………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………… หรือ  

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

  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) ณ ห้องประชุม ประชุมเจมิน่ี 
(Gemini) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตัง้อยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extra-ordinary 
General Meeting of Shareholders No. 2/2019 on Friday, November 8, 2019 at 10.00 a.m. (the Registration starts at 
9.00 a.m.), at Gemini Meeting 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 maybe postponed.  

  
 กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 
 myself/ourselves.  

ลงนาม/Signed……..…..…………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
                  (……………………………………..)  
ลงนาม/Signed……..…..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
                  (……………………………………..)  
ลงนาม/Signed……..…..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
                  (……………………………………..)  
ลงนาม/Signed ……..…..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
                  (……………………………………..)  

หมายเหต/ุRemarks  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
The shareholding appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 

may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 


