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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
Proxy Form 

Form A. (with simple) 
 
 

   เขียนท่ี  
Made at  

วันที ่  เดือน  พ.ศ.  
Date  Month  Year  

(1) ขาพเจา  สัญชาต ิ  อยูบานเลขท่ี  
 I/We  nationality:  residing/located at No  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
Road,      Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย   
Province  Postal Code   
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of   Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited  

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังน้ี 
Holding  Shares in total which are entitled to cast  votes as follows: 

 หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
ordinary shares:  shares in total which are entitled to cast  Votes; and 

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
preferred shares:  shares in total which are entitled to cast  votes, 

(3) ขอมอบฉันทะให I/we wish to appoint 
 (โปรดกาเคร่ืองหมายหนาชื่อผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 
   1.     อายุ   ป  
     Age year 

อยูบานเลขท่ี  ถนน  ตําบล/แขวง  
Residing at  Road,    Tambol/Kwaeng  
อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  หรือ   
Amphur/Khet  Province  Postal Code  or 
 

   2. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์       อายุ   43 ป  
 Mr. Kasemsit Pathomsak        age         43 years 
อยูบานเลขท่ี 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105)    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 
   3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย            อายุ    37 ป  
 Mr. Kris Thirakaosal       age          37 years 
อยูบานเลขท่ี 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105)    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 
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   4. นายจิรายุทธ รุงศรีทอง            อายุ    47 ป  
 Mr. Jirayut Rungsrithong       age          47 years 
อยูบานเลขท่ี 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105)    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 81  ในวันท่ี 22 เมษายน 2557 
annual general meeting of shareholders no. 81 to be held on 22 April 2014 
เวลา 10.30 น. ณ ณ หองบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม 
   เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
Time 10.30 a.m. at at the Busarakam Ballroom, the Atrium Hotel 1880 New Petchburi Road, Bangkapi 

Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

 

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

ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 
Signed (                                                      ) Grantor 

   
ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

Signed (                                                      ) Proxy 
   

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (                                                      ) Proxy 

   
ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

Signed (                                                      ) Proxy 
 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

 1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

   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 กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ียกเวน 

 วาระท่ี 6.3 คาตอบแทนกรรมการ 
 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. 

 


