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หน้า 1 ของ 2 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ .........................................................................................เขียนท่ี...................................................... 
Shareholder Register No. ................................................................................Written at ............................................   

วนัท่ี...............เดือน....................... พ.ศ. .......................... 
 Date........... Month...................... Year........................... 

(1) ขา้พเจา้...................................................สญัชาติ...............อาย.ุ..........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................                                 
       I / We..............................................Nationality .............. age.......... years residing at............................................................ 

ถนน .......................................ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต.................................................................... 
Road.....................................Tambol/Sub-district.......................... Amphur/District............................................................. 
จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย ์....................................... 
Province.......................................Postal Code ........................................... 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Chayo Group Public Company Limited (the “Company”)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม………..…………… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….……………เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of …...………shares and have the right to vote equal to ….…………votes as follows:  
o หุน้สามญั…………………………….……….…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………...……….…เสียง  
 ordinary share of ………..……..……shares, having the right to vote equivalent to …..…..………….…votes,  
o หุน้บุริมสิทธิ……………………..…..…….…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……..………………………..…เสียง  
 preferred share of ………………….…shares, having the right to vote equivalent to ……….……….…votes, 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ช่ื่ือ                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         
Name                                age            years residing/located at no.    
ถนน                                       ต าบล/แขวง    อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng       Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             
หรือ/Or 

 ช่ือ                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name                                age            years residing/located at no.     
ถนน                                       ต าบล/แขวง    อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng       Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark  at 
 1. and provide details of the 
proxies. 
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 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นายธีรณฎัฐ ์ ตั้งสถาพรพงษ ์  Mr.Teeranut  Thangsatapornpong 
  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ์ุ  Air Chief Marshal Anon Jarayapant 

 
(รายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวติักรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) (Name and 
profile of the independent directors which the Company proposes to be appointed 
as proxy and definition of independent director of the Company as set out in 
Enclosure 5) 

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 

 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. 

 เป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
2/2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา รูปแบบ และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 2/2021 on Monday, December 27, 2021, at 10.00 hrs., through the Electronic Media (e-Meeting ) or such 
other date, time, form, and place as the meeting maybe postponed. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 

ลงนาม/Signed……..…..…………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor  
                  (……………………………………..)  
ลงนาม/Signed……..…..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
                  (……………………………………..)  
ลงนาม/Signed……..…..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
                  (……………………………………..)  

หมำยเหต/ุRemarks  
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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. 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark  at 
 2. and select the Independent 
Director. 


