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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
Proxy Form 

Form A. (with simple) 

 
 
 

   เขียนที ่  
Made at  

วันที่  เดือน  พ.ศ.  
Date  Month  Year  

(1) ข้าพเจา้  สัญชาต ิ  อยู่บ้านเลขที ่  
 I/We  nationality:  residing/located at No  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road,      Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  

จังหวดั  รหัสไปรษณีย์   
Province  Postal Code   

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย)  จ ำกดั (มหำชน) 
 being a shareholder of   Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กับ  เสียง ดงันี ้
holding  shares in total which are entitled to cast  votes as follows: 

 หุ้นสำมัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสียง 
ordinary shares:  shares in total which are entitled to cast  votes; and 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสียง 
preferred shares:  shares in total which are entitled to cast  votes, 

(3) ขอมอบฉันทะให ้I/we wish to appoint 

 (โปรดกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 
   1.     อาย ุ  ปี  
     Age     years 

อยู่บ้านเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
Residing at  Road,    Tambol/Kwaeng  

อ าเภอ/เขต  จังหวดั  รหัสไปรษณีย์  หรือ   
Amphur/Khet  Province  Postal Code  or 

   2. นายเกษมสิทธิ์   ปฐมศักดิ ์    อาย ุ  46 ปี  
 Mr.Kasemsit Pathomsak        age       46 years 

อยู่บ้านเลขที ่ 727 ถนน ลาซาล  ต าบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle     

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อ าเภอ/เขต บางนา จังหวดั กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

   3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์            อาย ุ  39 ปี  
 Mr. Kris Thirakaosal       age            39 years 

อยู่บ้านเลขที ่ 727 ถนน ลาซาล  ต าบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle     Tambol/Kwaeng   Bangna 

อ าเภอ/เขต บางนา จังหวดั กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 
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   4. นายสุพล  ทับทิมจรูญ            อาย ุ  65 ปี  
 Mr. Suphon  Tubtimcharoon       age            65 years 

อยู่บ้านเลขที ่ 727 ถนน ลาซาล  ต าบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle     Tambol/Kwaeng   Bangna 

อ าเภอ/เขต บางนา จังหวดั กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

 

 
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 

ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83  ในวันที ่    22 เมษายน 2559 
annual general meeting of shareholders no. 83 to be held on     22 April 2016 

เวลำ 10.30 น. ณ ห้องบษุราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม 

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

Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย  
or such other date, time and place as may be adjourned. 

 
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจำ้ได้กระท ำเองทกุประกำร 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  ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantor 

   

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Proxy 

   

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Proxy 

 

หมายเหตุ 
Remarks 

1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
จ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

 3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B). 

 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเว้นวาระที่ 7 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 7 

remuneration of directors. 
  


