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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 
 
 

   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 years 

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 หองบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม 
   เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
Time 10.30 a.m. 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. 
          

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners: 
 

          

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 80 
  Agenda       1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 

No. 80. 
          

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

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
  Agenda        2  To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for year 2013. 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2556  
    สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
  Agenda     3  To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the 

financial year ended 31 December 2013. 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 

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



 

หนา 3 ของ 6 

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระที ่ 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในป 2556  
    จํานวนรวม 0.15 บาทตอหุน 
  Agenda       4 To acknowledge aggregate declared and paid interim dividend payments of Baht 

0.15 per share paid to the shareholders for year 2013. 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 

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

          

  วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อการจายปนผลและเงินสํารองตามกฎหมายประจําป   
    2556 สําหรับผลการดําเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปนผลงวดสุดทาย 

สําหรับป 2556 
  Agenda        5 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment and legal 

reserve for year 2013 for the Company’s operation ended 31 December 2013 and 
final dividend payment for 2013. 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 

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

          

  วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทานที่ถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหม 

   Agenda       6 To consider and approve the appointment of 3 directors who retires by rotation. 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
 
 

          

  การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด   
  Approve the appointment of all directors    

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 
 
 
 
 
 

 Approve   Disapprove    Abstain   

          

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
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  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  Approve the appointment of certain directors 
 
 

1. ชื่อกรรมการ นายสานต ิกระจางเนตร 
 Name of the director Mr. Santi Grachangnetara 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain  
          

2. ชื่อกรรมการ นายสมชาย จองศิริเลิศ 
 Name of the director Mr. Somchai Jongsirilerd 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

3. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 
 Name of the director Mr. Surasak Osathanugraha 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
     

  วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัตกิารกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  Agenda  7 To consider and approve the remuneration of directors. 

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

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วาระที ่ 8 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
  Agenda  8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for year 2014 and 

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

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
    Approve                                Disapprove                            Abstain 

  วาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนจํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน  
    มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน 

และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 
  Agenda  9 To consider and approve an extension of the period for allotment of not exceeding 

175,000,000 newly issued ordinary shares with Baht 1 par value per share, offering to 
specific persons and/or institution investors and/or specific investors by way of private 
placement. 

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

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 
 
 

 
 
 

Approve   Disapprove    Abstain  
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  วาระที ่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
  Agenda   10 Other business (if any). 

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

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

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 
 
 

 
 
 

Approve   Disapprove    Abstain   

 
(5) 

 
การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ี  ท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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.   

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน

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 

 
หมายเหตุ 
Remarks 

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors to be elected. 
 3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B). 
 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเวนวาระที ่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 

remuneration of directors. 



 

หนา 6 ของ 6 

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 

 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 81 ในวันที ่ 22 เมษายน 2557 
For annual general meeting of shareholders no. 81 to be held on 22 April 2014 
เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม 
   เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
at 10.30 a.m. at the Busarakam Ballroom, the Atrium Hotel 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Sub-district, Huay Kwang 

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

 

วาระที ่  เรื่อง  
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: 
 
 

 

วาระที ่  เรื่อง  
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: 
 
 
  

วาระที ่  เรื่อง  
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   


