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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form 
Form C. (In case of the shareholder’s foreign investor and appoint 

Local custodian as their representation) 
 
 

   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   

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  _                                                           _    
The status of business person as receive and taking case of shares (Custodian) to                                       _  

 ซึง่เป็นผู้ 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, 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ I/we wish to appoint 

 (โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือผู้ รับมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 
 

   1.     อาย ุ  ปี  
     age years 

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 
 
 
 
 

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

หน้า 2 ของ 8 

 

   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 
 
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. 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners: 
 

    มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                                                                          Empower the proxy holder with the total number of shares and total number of votes. 

    มอบฉันทะบางส่วน คือ 
                                                                          Partly empower the proxy holder as follows : 

      หุ้นสามญั……………… หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้……………. เสียง 
                                                   Common share .....................share (s) and voting right.....................vote (s) 
 

                                                   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ……………………. เสียง 
                                                   Total voting right ………………………………………………………….. vote (s) 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners: 
 

 

  วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 79 
  Agenda       1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 

No. 79. 
          

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
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  วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจาํปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท 
  Agenda        2  To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for year 2012. 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

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

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบบัญชีปี 2555  

    สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  Agenda     3  To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the 

financial year ended 31 December 2012. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          
          

  วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2555  

    จาํนวนรวม 0.30 บาทต่อหุ้น 
  Agenda       4 To acknowledge aggregate declared and paid interim dividend payments of Baht 

0.30 per share paid to the shareholders for year 2012. 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

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

 
 
 

          

  วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเพ่ือการจ่ายปันผลประจาํปี 2555  

    สาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  Agenda        5 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for  year 

2012 for the Company’s operation ended 31 December 2012. 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

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

 
 
 
 

          

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
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  วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ 
  Agenda        6 To consider and approve the appointment of directors.   

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
 
 

          

   6.1 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ถงึกาํหนดออกตามวาระ 
   To consider and approve the appointment of 3 directors to replace the directors who 

retires by rotation. 
          

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
  Approve the appointment of all directors    

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Approve the appointment of certain directors 
 
 

1. ช่ือกรรมการ นายกริิต ชาห์ 
 Name of the director Mr. Kirit Shah 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          
          
          
          

2. ช่ือกรรมการ นายคูชรู คาลี วาเดีย 
 Name of the director Mr. Khushroo Kali Wadia 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

3. ช่ือกรรมการ นายอนูโมลู รามากริชนา 
 Name of the director Mr. Anumolu Ramakrishna 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
        

          

   6.2 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิ่ม 2 ท่าน  
   To consider and approve the appointment of 2 new directors   

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
  Approve the appointment of all directors    

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Approve the appointment of certain directors 

1. ช่ือกรรมการ นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 
 Name of the director Mr. John Scott Heinecke 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
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2. ช่ือกรรมการ นายปณิธิ ชุณหสวัสดกุิล 
 Name of the director Mr. Paniti Junhasavasdikul 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

   6.3 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   To consider and approve the remuneration of directors. 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
 

          

  วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  Agenda  7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for year 2013 and 

their remuneration. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดมิ จาํนวน 501,452,102 
   บาท เป็นจํานวน 1,177,904,204 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน  

676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพ่ือเสนอขาย
ให้กับบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private 
Placement) 

  Agenda  8 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from Baht 
501,452,102 to Baht 1,177,904,204 by issuing 676,452,102 new ordinary shares with Baht 1 
par value per share for stock dividend payment and offering to specific persons and/or 
institution investors and/or specific investors by way of private placement. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

  วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  Agenda  9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
Association to reflect the increase of its registered capital. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain  
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  วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
  Agenda  10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระที่ 11 พจิารณากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda  11 Other business (if any). 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 I/we do not grant for any voting in any agendas that may be different from specifying in the proxy. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ี     
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เหน็สมควร 

 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.   

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 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 
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หมายเหต ุ
Remarks 

1. 
        
 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

Proxy Form  C is used only by a foreigner shareholder to appoint a stock depository custodian resided in 
Thailand to take care of stock. 

 2. 
 

หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
The following documents have to be attached with proxy. 

(1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
       Power of attorney to authorize the custodian to sign on the proxy on behalf of the shareholder. 

(2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
       Certification to verify that the custodian is an authorized custodian. 

 3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ 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. 

 4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all 

directors to be elected. 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
  Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form 

(form C). 
 6. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครัง้นี ้

ยกเว้นวาระท่ี 6.3 คา่ตอบแทนกรรมการ  
  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 the remuneration of directors. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 

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

 

ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 80 ในวนัท่ี 10 เมษายน 2556 
For 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   
at 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. 

 

วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  re:  
 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

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

 
 

 

วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  re:  
 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

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

 
 
 

วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda   re:  
 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

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

 
 
 

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

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
Signed (                                                      ) Grantor 

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                      ) Proxy 

วนัท่ี   
Date:   

 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   


