
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

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

Proxy (Form A.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         เขียนที่                          

Shareholders Registration No.                                         Written at 
 วนัที่            เดือน                      พ.ศ.               

                      Date            Month                   Year 
 

ข้าพเจ้า                                                                                       สญัชาติ         

  I/We                                                                                                                                        nationality  
อยูบ้่านเลขที ่                                                                                                                                                        

  Address                  
 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Country Group Development Public Company Limited (“The company”) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง  ดงันี ้

holding shares at the total amount of        shares and have the right to vote equal to                                      votes as follows: 

� หุ้นสามญั               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

     ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                        votes 

� หุ้นบริุมสิทธิ              หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 

      preference share         shares and have the right to vote equal to                         votes 
 

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7) 

Hereby appoint (May grant proxy to CGD Independent Director of which details as in Enclosure 7) 
 

1.   ช่ือ _______________________________________ อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                       

     Name        age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    

Road   Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 

Province Postal Code   or 

2.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                               

     Name        age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    

Road    Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 

Province Postal Code   or 

3.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                                

     Name        age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    

Road    Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์           

Province Postal Code   
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขต

ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 1/2015 to be 

held on 21 August, 2015 at 9.00 a.m. at Victor 2 - 3 Room, Victor Club, 8th Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, 

Patumwan, Bangkok or on the date and place as may be postponed or changed. 

 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

 

 

 ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

                     ( ) 

 

 ลงช่ือ/Signed                  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

                     ( ) 

 

 ลงช่ือ/Signed                  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

                     ( ) 

 

 ลงช่ือ/Signed                  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

                     ( ) 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที่ถือโดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนที่ถือไว้ได้ 

 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. 
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