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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
Proxy Form 

Form A. (with simple) 
 
 

   เขียนท่ี  
Made at  

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date  Month  Year  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยูบ้่านเลขท่ี  
 I/We  nationality:  residing/located at No  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
Road,      Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   
Province  Postal Code   

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย)  จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of   Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
Holding  Shares in total which are entitled to cast  votes as follows: 

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
ordinary shares:  shares in total which are entitled to cast  Votes; and 

 หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
preferred shares:  shares in total which are entitled to cast  votes, 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ I/we wish to appoint 

 (โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือผู้ รับมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 
   1.     อาย ุ  ปี  
     Age year 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน  ตําบล/แขวง  
Residing at  Road,    Tambol/Kwaeng  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ   
Amphur/Khet  Province  Postal Code  or 
 

   2. นายเกษมสทิธ์ิ ปฐมศักดิ์       อาย ุ  42 ปี  
 Mr. Kasemsit Pathomsak        age         42 years 

อยูบ้่านเลขท่ี 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105)    Tambol/Kwaeng   Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

   3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์            อาย ุ   35 ปี  
 Mr. Kris Thirakaosal       age          35 years 

อยูบ้่านเลขท่ี 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105)    Tambol/Kwaeng   Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 
 
 

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 

ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 80  ในวนัท่ี 10 เมษายน 2556 
annual general meeting of shareholders no. 80 to be held on 10 April 2013 

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม 

   เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
Time 10.30 a.m. at the Busarakam Ballroom, the Amari Atrium Hotel 1880 New Petchburi Road, 

Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 

หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and 
performance in all respects. 

 
ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

Signed (                                                      ) Grantor 

   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                      ) Proxy 

   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                      ) Proxy 

   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                      ) Proxy 

 
 

หมายเหต ุ

Remarks 

 1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
 จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

   A shareholder shall grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder shall not 
 be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
2.   กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นีย้กเว้น 

 วาระท่ี 6.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 Independent directors  may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any 
 agenda except in agenda 6.3 regarding  remuneration of directors. 

 


