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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บบีีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“BBGI”) 

ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“KSL”) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำร
จัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights) 

เขียนที่_________________________ 
วนัท่ี___________________________ 

ข้าพเจ้า………………………………………………..........…… (“ผู้มีอ ำนำจ”) สญัชาต…ิ…………………….เลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่………………………………….................อยูบ้่านเลขท่ี/ส านกังานอยูท่ี่.................. 
................ถนน....................................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั..................................
รหสัไปรษณีย์.......................ในฐานะผู้จองซือ้ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นตามรายช่ือที่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ KSL ณ วนัท่ี 
14 กมุภาพนัธ์ 2565 (วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว
.......................................................................อาย.ุ........................ปี เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทางเลขที่......................
อยูบ้่านเลขท่ี/ส านกังานเลขที่.............................ถนน.....................................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.......................
จงัหวดั............................... รหสัไปรษณีย์...................... (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้ รับมอบอ านาจทีแ่ท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของข้าพเจ้า ในการด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ในสว่นท่ีเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ทีม่ีสทิธิได้รับจดัสรร
หุ้นจ านวน....................................หุ้น รวมเป็นเงินคา่จองซือ้ทัง้สิน้..................................... บาท โดยมีอ านาจในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทนุของ BBGI กบับริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั ในฐานะตวัแทนรับจองซือ้รวม ถึงมีอ านาจในการลงนาม รับรอง แก้ไข เพิ่มเติม ยื่น 
สง่มอบ และรับคืนเอกสารตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของ BBGI การให้ข้อมลูใด ๆ ทีเ่ก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ การตกลงยอมรับเง่ือนไขในเอกสาร การช าระหรือรับคืนคา่จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ BBGI หรือเงินอื่นใดที่เก่ียวกบัการจองซือ้ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ BBGI แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ  

การใด ๆ  ที่ผู้มอบอ านาจได้กระท าลงไปภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจนี ้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระท า
ลงไปด้วยตนเองทกุประการ และให้มีผลผกูพนักบัข้าพเจ้าทัง้สิน้  

หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีของหนงัสอืฉบบันีเ้ป็นต้นไป  
เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี ที่ระบุ

ข้างต้น  
ลงช่ือ_________________________________________________ ผู้มอบอ านาจ                                                                    

         (                                                                                         ) 
ลงช่ือ_________________________________________________ ผู้ รับมอบอ านาจ                                                                    

         (                                                                                         ) 
ลงช่ือ_________________________________________________ พยาน 

         (                                                                                         ) 
ลงช่ือ_________________________________________________ พยาน 

         (                                                                                         ) 

 

อากรแสตมป์ 
30 บาท 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บบีีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“BBGI”) โดยผู้ถอืหุ้นของบริษัท น ำ้ตำล

ขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“KSL”) เฉพำะกลุ่มที่มีสทิธิได้รับจัดสรรหุ้น (“Pre-emptive Rights”) 

1. เอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ 
ประเภทบุคคลผู้มอบ

อ ำนำจ 
เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ
สัญชำติไทย 

บรรลุนิติภำวะ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
หรือ 

 กรณีบตัรประชาชนแบบตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอาย ุสามารถใช้ส าเนาเอกสาร
ราชการอื่น ท่ีมีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง แทนส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มเีลข
ประจ าตวัประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

ผู้เยำว์ 
กรณีที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน: 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ทีย่งัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายขุองผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

 หลกัฐานท่ีแสดงวา่ผู้ เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย  
กรณีที่ไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน: 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายขุองผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
และ 

 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ใช้
อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และ 

 หลกัฐานท่ีแสดงวา่ผู้ เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย  
บุคคลธรรมดำ
สัญชำตต่ิำงด้ำว 

บรรลุนิติภำวะ  

 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

ผู้เยำว์ 

 หลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นสามญัได้โดยถกูต้องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้ เยาว์นัน้อยูใ่นบงัคบั 
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ประเภทบุคคลผู้มอบ
อ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน   
ประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน กอ่นวนัจองซือ้ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่
หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

 ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนงัสอืแสดง
ความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และส าเนารายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือ
ช่ือที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัยืน่ใบจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามของนติิบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มี
อ านาจลงนามนติิบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องในตา่งประเทศ ต้องด าเนินการ ดงันี ้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้

จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรอง 
ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า
หรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและประทบัตราของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการตาม ข้อ 1 และ 
หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบจองซือ้  

3. แนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

 
2. เอกสำรของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ประเภทบุคคลผู้มอบ

อ ำนำจ 
เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ
สัญชำติไทยที่บรรลุ

นิติภำวะ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
หรือ 

 กรณีบตัรประชาชนแบบตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอาย ุสามารถใช้ส าเนาเอกสาร
ราชการอื่น ท่ีมีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง แทนส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มเีลข
ประจ าตวัประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
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ประเภทบุคคลผู้มอบ
อ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ
สัญชำตต่ิำงด้ำวที่
บรรลุนิติภำวะ 

 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน   
ประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน กอ่นวนัจองซือ้ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่
หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

 ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนงัสอืแสดง
ความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และส าเนารายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือ
ช่ือที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัยืน่ใบจองซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามของนติิบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มี
อ านาจลงนามนติิบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องในตา่งประเทศ ต้องด าเนินการ ดงันี  ้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้

จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรอง 
ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า
หรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและประทบัตราของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการตาม ข้อ 1 และ 
หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบจองซือ้  

3. แนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

 
3. ใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ BBGI ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน 

รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน)  
ส ำหรับผู้ถอืหุ้นของ บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นตำมสดัส่วน
กำรถอืหุ้นในบริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) (Pre-emptive rights)   (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)  

 
หมายเหตุ - หนงัสือมอบอ านาจ หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและเพ่ิมเติม ตอ้งใหผู้ม้อบอ านาจเซ็นชือ่ก ากบัไวด้ว้ย 

- ลายมือชื่อทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ตอ้งตรงกบัลายมือชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจองซ้ือหุน้ทกุ
ฉบบั  


