
 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 ฿ 

                                                                         
 
                        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
                                                                      PROXY Form C. 

 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
 
 

 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                                                                                      .  
       I/We  

     สํานกังานตัง้อยูเ่ลขที่                                                   . ถนน                                                            ตําบล/แขวง                                        .           
      Address                Road                                    Sub-District 

 อําเภอ/เขต                                                                  . จงัหวดั                                                        รหสัไปรษณีย์                                        .           
      District                Province                                   Postal Code 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั                                                                                                               . 
 As a Custodian for 

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Country Group Development Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                                            หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of                                                           shares and having the right to vote equal to                         votes as follows 

   หุ้นสามญั                                                               _            หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง 
ordinary share                                                                       shares  and having the right to vote equal to                           votes 

   หุ้นบริุมสิทธิ                                                                          หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง 
Preference share                                                                   shares  and having the right to vote equal to                           votes 

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

  1. นาย/ นาง/ นางสาว                                                                                                                                                   . อาย ุ                        .ปี 
   Mr./ Mrs./ Miss                       Age                   Years 

   อยูบ้่านเลขที ่                          ถนน                          ตําบล/แขวง.   .  
   Address                Road                                   Sub-District 

   อําเภอ/เขต                            จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์            หรือ 
   District              Province   Postal Code        , or 
 

  2. นาย/ นาง/ นางสาว                                                                                                                                                   . อาย ุ                        .ปี 
   Mr./ Mrs./ Miss                       Age                   Years 

  อยูบ้่านเลขที ่                          ถนน                          ตําบล/แขวง.   .  
   Address                Road                                   Sub-District 

   อําเภอ/เขต                            จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์            หรือ 
   District              Province   Postal Code        , or 
 

  3. นาย/ นาง/ นางสาว                                                                                                                                                   . อาย ุ                        .ปี 
   Mr./ Mrs./ Miss                       Age                   Years 

  อยูบ้่านเลขที ่                          ถนน                          ตําบล/แขวง.   .  
   Address                Road                                   Sub-District 

   อําเภอ/เขต                            จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                          
   District              Province   Postal Code   
 
        

เขียนที่                                                                                . 
Written at 
วนัที ่                 เดือน                                     ปี                  . 
Date                 Month                                  Year 
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  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

ในวนัที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์   อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน 
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 21st August 2015 at 9.00 a.m. at Victor room 2-3, Victor Club, 8th Floor, Park Ventures Ecoplex, No. 57 Wireless Road, Lumpini, 
Patumwan, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows: 
        มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
             Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote. 
        มอบฉันทะบางสว่น คือ 
             Grant partial shares of 

   หุ้นสามญั                                                                              หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง 
      Ordinary share                                                                       shares  and having the right to vote equal to                           votes 

   หุ้นบริุมสิทธิ                                                                            หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง 
      Preference share                                                                   shares  and having the right to vote equal to                           votes 

        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                                                                เสียง 
        The total rights to vote                   Votes 

(4)  ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item: 

ระเบียบวาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 
Agenda Item 1:     To consider and adopt the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2015 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 

ระเบียบวาระที่ 2:  พิจารณาอนุมัติการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอพียูเค จาํกัด ซึ่งเป็นการเข้าทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อย 

Agenda Item 2:     To consider and approve full disposal of the investment in APUK Company Limited (APUK), a transaction related to 
disposal of assets of the Company and its subsidiaries 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 

ระเบียบวาระที่ 3:   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item 3:     To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company as well as approved the amendment of 
Clause 4 of Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of registered capital 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 
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ระเบียบวาระที่ 4:   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

Agenda Item 4:     To consider and approve the increase of the registered capital of the Company as well as approved the amendment of 
Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the capital increase 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes                                                       

ระเบียบวาระที่ 5:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item 5:     To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 

ระเบียบวาระที่ 6:   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
Agenda Item 6:     To consider and approve the issuance and offering of the Debentures of the Company 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 

ระเบียบวาระที่ 7:   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 7:     Other business (if any) 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 
 

                                                                    
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Voting for proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 

shareholder. 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ ตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf of he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า  

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I/We specifes in the proxy 

form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

 

                        ลงช่ือ                                                                                            .ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                  Signature (                                                                                          ) Grantor 

 

 

                                                                                                          ลงช่ือ                                                                                             .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                  Signature (                                                                                           ) Proxy Holder 

 

 

                                                                                                           ลงช่ือ                                                                                           .ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                  Signature (                                                                                           ) Proxy Holder 

 

 

                                                                                                            ลงช่ือ                                                                                           .ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                   Signature (                                                                                           ) Proxy Holder 

 

หมายเหตุ / Remarks: 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

      Power of Attorney form shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

      Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย

คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders 
for splitting votes. 

4.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of Proxy 
Form C as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 
Allonge of Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Country Group Development Public Company Limited. 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์           

อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนัและเวลา และสถานที่อ่ืน 
At the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2015 to be held on 21st August 2014 at 9.00 a.m. at Victor room 2-3, 

Victor Club, 8th Floor, Park Venture Ecoplex, No. 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or any adjournment at any date, time and 
place thereof.  
 

ระเบียบวาระที่                       เร่ือง                                                                                                                                                                                 . 
Agenda Item:                       Subject: 
 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 
 
ระเบียบวาระที่                       เร่ือง                                                                                                                                                                                 . 
Agenda Item:                       Subject: 
 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 
 
ระเบียบวาระที่                       เร่ือง                                                                                                                                                                                 . 
Agenda Item:                       Subject: 
 (1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติแทนข้าพเจ้า ดงันี ้
           To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย                                    เสียง      ไมเ่ห็นด้วย                                    เสียง     งดออกเสียง                                    เสียง  
        Approve         Votes           Disapprove                               Votes        Abstain                                         Votes 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบพิมพ์หนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certified that the details in this allonge of Proxy Form are completely correct and totally true. 

 

                        ลงช่ือ                                                                                            .ผู้มอบฉันทะ 

                                                                                                  Signature (                                                                                          ) Grantor 

 

                                                                                                          ลงช่ือ                                                                                             .ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                                                  Signature (                                                                                           ) Proxy Holder 

 

                                                                                                           ลงช่ือ                                                                                           .ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                                                                  Signature (                                                                                           ) Proxy Holder 

 

                                                                                                            ลงช่ือ                                                                                           .ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                                                                   Signature (                                                                                           ) Proxy Holder 
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