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สิ่งทีส่่งมาด้วย 9         
                                                                                                                                     Attachment 9 

          (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                                                                 Affix 20 Baht duty stamp 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข .) 
Proxy (Form B.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         เขียนท่ี      
Shareholder’s Registration No. Written at  

                                วนัท่ี           เดือน                 พ.ศ.     
                                 Date   Month   Year 

 
(1)   ข้าพเจ้า                                                                                            สญัชาติ                                                                   
            I/We                                                                                                                                  nationality  
            อยู่บ้านเลขท่ี                                                                                                                                                                 
            Address                 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)   
being a shareholder of CH. Karnchang Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                         เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of        shares and having the right to vote equal to                           votes, as follows: 
� หุ้นสามญั                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and having the right to vote equal to                                     votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ                             หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 
      preferred share                          shares  and having the right to vote equal to                                      votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint  

1.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ      ปี อยู่บ้านเลขท่ี                              
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 อยู่บ้านเลขท่ี                
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 อยู่บ้านเลขท่ี                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์                 
Province Postal Code             

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น      

ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสพุรรณิการ์ ชัน้ 4 สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 on April 27, 
2018, at 9:30 a.m., at Supunnika Room on the 4th Floor, Head Office, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Khwaeng 
Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
  

 

         

          

    

                                                                                                                                   

         

                                             

   นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร                                      77                                   191/39  

      สขุมุวิท                                                                             คลองตนั                                        วฒันา 

    กรุงเทพมหานคร                                             10110                       

  Mr. Vitoon Tejatussanasoontorn                                77                                            191/39  

     Sukhumvit                                                                               Klong Ton                               Wattana 

    Bangkok                                                       10110                
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(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

      วาระท ี่ 1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2560 
          Item 1        To consider and approve the Minutes of the 2017 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

                            (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                     เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against             งดออกเสียง/Abstain 

          วาระท ี่ 3     พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีสิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560 
          Item 3        To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income  
 for the year ended December 31, 2017 
                        (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

                           (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                    เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against              งดออกเสียง/Abstain 

           วาระท ี่ 4     พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไร  
           Item 4       To consider and approve the allocation of profit 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                        (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                 (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                        เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against              งดออกเสียง/Abstain            

             วาระท ี่ 5     พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ต้องออกตามวาระ 
           Item 5       To consider and elect directors to replace those due to retire by rotation                                   
                            (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                        (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                         การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ/ the appointment of all directors                                      
                                เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against            งดออกเสียง/Abstain                       

                       การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล/ the appointment of certain directors  
     

                    1.  นายอศัวิน คงสิริ 
                         Mr. Aswin Kongsiri 

                                             เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/ Against            งดออกเสียง/Abstain 
                                            2.  นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 

                         Miss Supamas Trivisvavet 
                   เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/ Against            งดออกเสียง/Abstain 

                                         3.  นายประเสริฐ มริตตนะพร 
                         Mr. Prasert Marittanaporn   

                           เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/ Against            งดออกเสียง/Abstain 
                                      4.  นายอนกุลู ตนัติมาสน์ 
                         Mr. Anukool Tuntimas 

                   เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/ Against            งดออกเสียง/Abstain 
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           วาระท ี่ 6    พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
           Item 6       To consider and determine remuneration for directors 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 

                            (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                        เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against             งดออกเสียง/Abstain 

            วาระท ี่ 7   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 
           Item 7      To consider and appoint auditor and determine remuneration for the year 2018 
                           (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                          เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against              งดออกเสียง/Abstain             

           วาระท ี่ 8   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบงัคับบริษัท  ข้อ  34. 
           Item 8      To consider and approve the amendment of Article 34 of the Articles of Association 
                           (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                          เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/Against              งดออกเสียง/Abstain             

             วาระท ี่ 9   พจิารณาเรื่องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 
            Item 9      To consider other matters, (if any)   
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                            (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                          เห็นด้วย/Favor            ไม่เห็นด้วย/ Against            งดออกเสียง/Abstain                         

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ  
            ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 Voting of 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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันี ้ให้ 

ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified 

herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
 

 
ลงช่ือ/Signed___________________________________________ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                                    (                                                                         ) 
 
                                              ลงช่ือ/Signed __________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                    (                                                                         ) 
 
                                              ลงช่ือ/Signed___________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                    (                                                                          ) 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
1.   ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น 
      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
      The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number  
      of shares to many proxies for splitting votes. 
2.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล               
      In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 
3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ                  
      ฉนัทะ (แบบ ข.) ตามแนบ 
      If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy  
      Form B. shall be used.  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข .) 

Supplemental Proxy Form (Form B.) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of CH. Karnchang Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชัน้ 4 สํานักงานใหญ่ 

เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืน
ด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 shall be held on April 27, 2018 at 9.30 a.m.             
at Supunnika Room on the 4th Floor, Head Office, No.587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Dindaeng Subdistrict, 
Dindaeng District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

_____________________________________ 
 
 

วาระท ี่ ……………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………..…………… 
Item …………………Re : ………………………………………………..………………………………………………………… 
                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                  (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                        เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
                                                                                                                                                          
วาระท ี่ ……………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………..…………… 
Item …………………Re : ………………………………………………..…………………………………………………………… 
                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                  (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
            
วาระท ี่ ……………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………..…………… 
Item …………………Re : ………………………………………………..…………………………………………………………… 
                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                  (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระท ี่ ……………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………..…………… 
Item …………………Re : ………………………………………………..…………………………………………………………… 
                  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

                  (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
 



   

 - 6 -

 
 
 
วาระท ี่ ………………เรื่ อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่).........………………………………………………………………..…………… 
Item …………………Re : To consider electing directors (continued)…..………………………………………………………… 
 

 

                        ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................................................    
                        Name of director 
         เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
                     
                        ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................................................    
                        Name of director 
         เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
                     
                        ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................................................    
                        Name of director 
         เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 
                     

        ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................................................    
                        Name of director 
         เห็นด้วย/Favor                 ไม่เห็นด้วย/Against                     งดออกเสียง/Abstain 


