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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

  เขียนที่
Made at 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ขาพเจา  สัญชาติ อยูบานเลขที่
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 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
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 
(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 

  1.    อายุ  ป
Age   years 

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

2. นายเกษมสทิธิ์   ปฐมศักด์ิ    อายุ 46 ป
  Mr.Kasemsit Pathomsak   age     46    years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย    อายุ 40 ป
 Mr. Kris Thirakaosal      age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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4. นางน้ําผ้ึง วงศสมทิธิ์    อายุ 59  ป
Mrs. Nampung  Wongsmith      age 59 years 

อยูบานเลขท่ี 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2560 ในวันที่    2 สิงหาคม 2560 
extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2560 to be held on     2 August 2017 
เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม 

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
Time 10.30 a.m. at the Bussarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road,

Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย or such other date, time and place as may be adjourned. 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 
manners: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 84 ซึ่งไดจัดขึ้นใน
วันที่ 24 เมษายน 2560 

Agenda       1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 84 held 
on 24 April 2017

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
Approve Disapprove  Abstain  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 175,000,060 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,177,904,204 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,002,904,144 
บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังมิไดจําหนายออกจํานวน 
175,000,060 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท พรอมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda        2  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital in the 
amount of Baht 175,000,060, from Baht 1,177,904,204 to Baht 1,002,904,144 by 
cancelling 175,000,060 unissued shares at Baht 1 par value per share and the 
amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect 
the reduction of the Company’s registered capital 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
Approve Disapprove  Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

เขียนที่
Made at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ขาพเจา สัญชาติ อยูบานเลขที่
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 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้
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

(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy)

  1. อายุ ป
Age years 

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

2. นายเกษมสทิธิ์ ปฐมศักด์ิ อายุ 46 ป
Mr.Kasemsit Pathomsak age 46  years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng
  Bangna

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย อายุ 40 ป
Mr. Kris Thirakaosal age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20

ตดิอากรแสตมป์
 บาท

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,002,904,144  บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,102,904,144 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท พรอมทั้งการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda      3  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by means of 
General Mandate to specific investors by way of private placement in the amount of 
Baht 100,000,000, from Baht 1,002,904,144 to Baht 1,102,904,144 by issuing 
100,000,000 new ordinary shares at Baht 1 par value per share and the amendment to 
Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the increase of the 
Company’s registered capital 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) จํานวนไมเกิน 100,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

Agenda        4 To consider and approve the allocation of not exceeding 100,000,000 new ordinary 
shares at Baht 1 par value per share by means of General Mandate to specific 
investors by way of private placement 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถามี) 
  Agenda         5 To consider other matters (if any) 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
I/we do not grant for any voting in any agendas that may be different from specifying in the proxy. 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

เขียนที่
Made at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ขาพเจา สัญชาติ อยูบานเลขที่
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 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้
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

(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy)

  1. อายุ ป
Age years 

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

2. นายเกษมสทิธิ์ ปฐมศักด์ิ อายุ 46 ป
Mr.Kasemsit Pathomsak age 46  years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng
  Bangna

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย อายุ 40 ป
Mr. Kris Thirakaosal age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20

ตดิอากรแสตมป์
 บาท

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 



50 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่  ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or 
resolved any matter other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then
the proxy would be entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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 

หมายเหต ุ
Remarks 

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

  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 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B). 

3 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

เขียนที่
Made at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ขาพเจา สัญชาติ อยูบานเลขที่
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 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้
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

(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy)

  1. อายุ ป
Age years 

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

2. นายเกษมสทิธิ์ ปฐมศักด์ิ อายุ 46 ป
Mr.Kasemsit Pathomsak age 46  years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng
  Bangna

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย อายุ 40 ป
Mr. Kris Thirakaosal age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20

ตดิอากรแสตมป์
 บาท

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 ในวันที่      2 สิงหาคม 2560 
For extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2017 to be held on  2 August 2017 
เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรยีม 

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
at 10.30 a.m. at the Bussarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Sub-district, 

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

วาระท่ี เร่ือง
Agenda re: 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

วาระท่ี เร่ือง
Agenda re: 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

วาระท่ี เร่ือง
Agenda re: 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
     (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

ลงลายมือช่ือ  ผูมอบฉันทะ 
Signed (    ) Grantor 
วันที่ 

ลงลายมือช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (                ) Proxy 
วันที่ 

Date: 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Disapprove  Abstain  

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Disapprove  Abstain  

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Disapprove  Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

เขียนที่
Made at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ขาพเจา สัญชาติ อยูบานเลขที่
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 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้
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

(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy)

  1. อายุ ป
Age years 

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

2. นายเกษมสทิธิ์ ปฐมศักด์ิ อายุ 46 ป
Mr.Kasemsit Pathomsak age 46  years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng
  Bangna

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย อายุ 40 ป
Mr. Kris Thirakaosal age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20

ตดิอากรแสตมป์
 บาท

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 




