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หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“BBGI”)
ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของบริษัท นำ้ ตำลขอนแก่ น จำกัด (มหำชน) (“KSL”) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับกำร
จัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights)

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที่_________________________
วันที่___________________________
ข้ าพเจ้ า………………………………………………..........…… (“ผู้มีอำนำจ”) สัญชาติ……………………….เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่………………………………….................อยูบ่ ้ านเลขที่/สานักงานอยูท่ ี่..................
................ถนน....................................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์.......................ในฐานะผู้จองซื ้อ
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันที่
14
กุมภาพันธ์
2565
(วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record
Date))
ขอมอบอานาจให้
นาย/นาง/นางสาว
.......................................................................อายุ.........................ปี เลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่......................
อยูบ่ ้ านเลขที่/สานักงานเลขที่.............................ถนน.....................................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.......................
จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์...................... (“ผู้รับมอบอำนำจ”) เป็ นผู้รับมอบอานาจทีแ่ ท้ จริ งและโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ของข้ าพเจ้ า ในการดาเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ในส่วนที่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ทีม่ ีสทิ ธิได้ รับจัดสรร
หุ้นจานวน....................................หุ้น รวมเป็ นเงินค่าจองซื ้อทังสิ
้ ้น..................................... บาท โดยมีอานาจในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุนของ BBGI กับบริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด ในฐานะตัวแทนรับจองซื ้อรวม ถึงมีอานาจในการลงนาม รับรอง แก้ ไข เพิ่มเติม ยื่น
ส่งมอบ และรับคืนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ BBGI การให้ ข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน การตกลงยอมรับเงื่อนไขในเอกสาร การชาระหรื อรับคืนค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BBGI หรื อเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการจองซื ้อตลอดจนการดาเนินการใด ๆ ทังปวงอั
้
นจาเป็ นและสมควรทีเ่ กี่ยวข้ องกับการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ BBGI แทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอานาจได้ จนเสร็ จการ
การใด ๆ ที่ผ้ มู อบอานาจได้ กระทาลงไปภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี ้ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบเสมือนหนึง่ ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทา
ลงไปด้ วยตนเองทุกประการ และให้ มีผลผูกพันกับข้ าพเจ้ าทังสิ
้ ้น
หนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ของหนังสือฉบับนี ้เป็ นต้ นไป
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุ
ข้ างต้ น
ลงชื่อ_________________________________________________ ผู้มอบอานาจ
(
)
ลงชื่อ_________________________________________________ ผู้รับมอบอานาจ
(
)
ลงชื่อ_________________________________________________ พยาน
(
)
ลงชื่อ_________________________________________________ พยาน
(
)
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หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“BBGI”) โดยผู้ถอื หุ้นของบริษัท นำ้ ตำล
ขอนแก่ น จำกัด (มหำชน) (“KSL”) เฉพำะกลุ่มที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้น (“Pre-emptive Rights”)
1. เอกสำรของผู้มอบอำนำจ
ประเภทบุคคลผู้มอบ
เอกสำรประกอบ
อำนำจ
บุคคลธรรมดำ
บรรลุนิติภำวะ
สัญชำติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
หรื อ
กรณีบตั รประชาชนแบบตลอดชีพให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัว
ประชาชน หรื อในกรณีที่บตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ สาเนาเอกสาร
ราชการอื่น ที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง แทนสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้เยำว์
กรณีที่มีบตั รประจาตัวประชาชน:
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
หลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
กรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน:
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
และ
สาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ใช้
อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และ
หลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
บุคคลธรรมดำ
บรรลุนิติภำวะ
สัญชำติต่ำงด้ ำว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
ผู้เยำว์
หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้เยาว์นนอยู
ั ้ ใ่ นบังคับ
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ประเภทบุคคลผู้มอบ
อำนำจ
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ ำงประเทศ

เอกสำรประกอบ
สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) และสาเนารายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือ
ชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืน่ ใบจองซื ้อ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มี
อานาจลงนามนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องดาเนินการ ดังนี ้
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดทา หรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรอง
ความถูกต้ องของเอกสารดังกล่าว และ
2. ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา
หรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้ าหน้ าที่ Notary
Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการตาม ข้ อ 1 และ
หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ
3. แนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

2. เอกสำรของผู้รับมอบอำนำจ
ประเภทบุคคลผู้มอบ
เอกสำรประกอบ
อำนำจ
บุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
สัญชำติไทยที่บรรลุ
หรื อ
นิติภำวะ
กรณีบตั รประชาชนแบบตลอดชีพให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัว
ประชาชน หรื อในกรณีที่บตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ สาเนาเอกสาร
ราชการอื่น ที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง แทนสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
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ประเภทบุคคลผู้มอบ
อำนำจ
บุคคลธรรมดำ
สัญชำติต่ำงด้ ำวที่
บรรลุนิติภำวะ
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ ำงประเทศ

เอกสำรประกอบ
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) และสาเนารายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือ
ชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืน่ ใบจองซื ้อ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มี
อานาจลงนามนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องดาเนินการ ดังนี ้
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดทา หรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรอง
ความถูกต้ องของเอกสารดังกล่าว และ
2. ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา
หรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้ าหน้ าที่ Notary
Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการตาม ข้ อ 1 และ
หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ
3. แนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

3. ใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ BBGI ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน
รำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้ และกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
สำหรับผู้ถอื หุ้นของ บริษัท นำ้ ตำลขอนแก่ น จำกัด (มหำชน) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นตำมสัดส่ วน
กำรถือหุ้นในบริษัท นำ้ ตำลขอนแก่ น จำกัด (มหำชน) (Pre-emptive rights) (สิ่งที่ส่งมำด้ วย 2)
หมายเหตุ - หนังสือมอบอานาจ หากมี การ ขูด ลบ ขี ดฆ่าและเพิ่มเติ ม ต้องให้ผมู้ อบอานาจเซ็นชือ่ กากับไว้ดว้ ย
- ลายมื อชื ่อทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้อง ต้องตรงกับลายมื อชื ่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กี ่ยวข้องกับการจองซื ้อหุน้ ทุก
ฉบับ

