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Steps to be followed in attending the Annual General Meeting of the Shareholders of 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company 

Tuesday, April 24, 2018 

CNT Shareholders 

Attending in person Attending by proxy 

Registration desk for 
shareholders attending in 

person  
(Commencing from 8.30 hrs.) 

Submission of personal 

documents 

Proxy form examining 
(Commencing from 08.30 hrs.) 

Registration desk 
 for proxies 

Submission of proxy forms 

Signing in registration forms 

Receiving ballots 

Entering the meeting room 

Chairperson of the meeting 
declares the meeting open 

(at 10.30 hrs.)

The chairperson conducts the 
meeting in order of the 

specified agenda. 

Any persons wishing to cast 
their votes, raise their hands 

and fill in the ballots 

The Bank’s Staff collect 
 the ballots and sum up 

the votes.

The Chairperson states to 
the meeting the result of  

the votes.
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