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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                         หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)              (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                         เขียนท่ี                          
Shareholders Registration No.                                         Written at 

 วนัท่ี            เดือน                      พ.ศ.               
                    Date            Month                   Year 
 

ขา้พเจา้                                                                                       สัญชาติ         
  I/We                                                                                                                                nationality  
อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                                                                        
  Address                  
 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
being a shareholder of Country Group Development Public Company Limited (“The company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง  ดงัน้ี 
holding shares at the total amount of        shares and have the right to vote equal to                                      votes as follows: 

 หุน้สามญั               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
     ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                            votes 

 หุน้บุริมสิทธิ              หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
      preference share         shares and have the right to vote equal to                                    votes 

 

ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) 
Hereby appoint (May grant proxy to CGD Independent Director of which details as in Enclosure 8) 
 

1.   ช่ือ _______________________________________ อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                       
     Name        age      years, residing at 

ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    
Road   Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

2.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                               
     Name        age      years, residing at 

ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    
Road    Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code   or 

3.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                
     Name        age      years, residing at 

ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    
Road    Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code   
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ประจําปี 2558  ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งอโนมา แกรนด ์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the The Annual General Meeting of Shareholders as of 
Year 2015 to be held on 30th April, 2015 at 09.00 a.m. at Arnoma Room, 3rd Floor, Arnoma Hotel, 99 Rachadamri Road, Lumpini, 
Patumwan, Bangkok or on the date and place as may be postponed or changed. 

 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed     ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                     ( ) 
 
 ลงช่ือ/Signed                  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                     ( ) 
 
 ลงช่ือ/Signed                  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                     ( ) 
 
 ลงช่ือ/Signed                  ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                     ( ) 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares may not be 

divided to more than one proxy holder in order to vote. 
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีถือไวไ้ด ้
 The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the shares 

actually held. 


