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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ...................................................................................................................เขียนที่......................................................
Shareholder Register No. ....................................................................................................Written at ............................................
วันที่...............เดือน....................... พ.ศ. ..........................
Date........... Month...................... Year...........................
(1) ข้าพเจ้า.................................................สัญชาติ............................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................................
I / We..............................................Nationality ....................age................ years residing at.................................................,.
ถนน ........................................ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต.......................................................................
Road................................Tambol/Sub-district............................. Amphur/District..................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรณษณีย์ ........................................
Province.......................................Postal Code ..........................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม……………………………… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……….………….……………เสียง ดังนี้
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) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
hereby appoint (Please choose one option)
 1.ชื่อ
กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทาเครื่องหมาย
Name
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ
ถนน
If choosing No.1, please mark 
Road
at  1. and provide details of
the proxies.
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
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กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark  at
 2. and select the Independent
Director.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following Independent Director of the Company:
 นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ Mr.Teeranut Thangsatapornpong
 พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ Air Chief Marshal Anon Jarayapant
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและ
นิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) (Profiles of the Independent Director
for Appointment as Proxy and Definition of Independent Director as set
out in Enclosure 6)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting,
the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director
who is unable to attend the meeting.
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุม แมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 1/2020 on Friday, September 25, 2020 at 10.00 p.m. (the Registration starts at 09.00 a.m.), at
the Magic 3 meeting room, 2nd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, 99 Kamphaeng Phet 6 Road, Talad
Bangkhen Sub-district, Laksi District, Bangkok, 10210, or such other date, time and place as the meeting maybe
postponed.
กิจการใดทีผ่ ู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(……………………………………..)
หมำยเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
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