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ยูบานเลขท่ี.......
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อบธุรกิจเปนผูรั
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อบฉันทะให 
.......................
.......................
........................
.......................
.......................
........................
.......................
.......................
........................

ยงคนเดียวเปนผู
ด อินฟนิท จํากั
ต้ี (ปนเกลา) เลข
วย 
จาขอมอบฉันท
อบฉันทะตามจํ
อบฉันทะบางส

        หุนสามั

จาขอมอบฉันท
ประธานแจงให
การลงคะแนนเส
ณารับรองรายงา

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ
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านวนหุนทั้งหม
วนคือ 
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ทะใหผูรับมอบฉ
หท่ีประชุมทราบ
สียงในวาระน้ี -
านการประชุมส
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          

                      

าะกรณีผูถือหุนเปน
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....ป 
........................
........................
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)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาอนุมัติการจัด

)  ใหผูรับมอบฉ
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       เห็นดวย
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)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาแตงต้ังผูสอบ

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาแตงต้ังกรรมก

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ
เลือกต้ังกรร
     
เลือกต้ังกรร

           1. นายวิ
     

           2. นายพี
     

           3. รศ.ดร
     

           4. นางส
     

ณาอนุมัติกําหนด
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย

                      

งานของคณะกร
สียงในวาระน้ี -
ดงฐานะการเงิน
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
สรรกําไรสุทธิป
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
ยปนผลสําหรับ
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
บัญชีและกําหน
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
การท่ีครบกําหน
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
มการท้ังชุด 
    เห็นดวย 
มการเปนรายบุ
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    เห็นดวย 
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    เห็นดวย 
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    เห็นดวย 
สาวสิรัสวดี        
    เห็นดวย 
ดคาตอบแทนคณ
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
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น และงบกําไรขา
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
ประจําป 2558 เ
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
ผลกการดําเนิน
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
นดคาตอบแทนผ
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
นดออกจากตําแ
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

         ไม
บุคคล  
   สุวรรณนภาศ

         ไม
   สุวรรณนภาศ

         ไม
    เต็งอํานวย 

         ไม
    สุทธิวรพันธ

         ไม
ณะกรรมการปร
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
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สําหรับผลการดํ

าดทุนเบ็ดเสร็จ
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
เปนเงินสํารองต
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
นงานป 2558 
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
ผูสอบบัญชี ปร
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
แหนงตามวาระ
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

มเห็นดวย 
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มเห็นดวย 
ศรี   
มเห็นดวย 

   
มเห็นดวย 
ธชัย          
มเห็นดวย 
ระจําป 2559 
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 

                      

ดําเนินงานประจ

จสําหรับป สิ้นสุ
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง
ตามกฎหมาย 
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง

ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง
ระจําป 2559 
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง
กลับเขาดํารงตํ
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

 งด

กรรมการ 
 งด
กรรมการ 
 งด
กรรมการตร
 งด
 กรรมการต
 งด

ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง

      บริษัท แกร

จําป 2558 และร

สดุวันท่ี 31 ธันว
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 
าแหนงอีกวาระ
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 

ดออกเสียง 

ดออกเสียง 

ดออกเสียง 
รวจสอบและกร
ดออกเสียง 
รวจสอบและกร
ดออกเสียง 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
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รายงานประจํา 
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วร 

วร 

วร 

วร 
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รรมการอิสระ 

รรมการอิสระ 
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5.  การล

ยงน้ันไมถูกตอ
6.  ในก

ระชุมมีการพิจา
ระการใด ใหผูรั

กิจการใ
อบฉันทะใหถือ

 
 
 
 
 
 
 

มายเหตุ 
หนังสือมอบฉ

Custodian) ในป
หลักฐานที่ตอ
หนังสือมอบอ
หนังสือยืนยนั
ผูถือหุนที่มอบ
นวนหุนใหผูรับ
วาระเลือกต้ังก
ในกรณีที่มีวา

นังสือมอบฉันท

                      

ณาการแกไขหนั
ฯ จะขยายในอน
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาเร่ืองอ่ืน (ถาม
การลงคะแนนเส
ลงคะแนนเสียง
องและไมถือเปน
กรณีที่ขาพเจาไม
ารณาหรือลงมติ
รบัมอบฉันทะมี
ใดที่ผูรับมอบฉั
อเสมือนวาขาพเ

  
  
  
  
  
  
  

ฉันทะแบบ ค. นี
ระเทศไทยเปน
องแนบพรอมกับ
อํานาจจากผูถือ
นวาผูลงนามใน
บฉันทะจะตอง
บมอบฉันทะหล
กรรมการสามา
ระที่พิจารณาใน
ทะแบบ ค. ตาม

                      

นังสือบริคณหส
นาคต 
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
มี) 
สียงในวาระน้ี -
งของผูรับมอบฉ
นการลงคะแนน
มไดระบุความป
ติในเรื่องใดนอก
มสีิทธิพิจารณาแ
ฉนัทําไดกระทํา
เจาไดกระทําเอ

 
 
 
 
 
 
 

น้ีใชเฉพาะกรณี
นผูรับฝากและดู
บหนังสือมอบฉ
หุนใหคัสโตเดี
หนังสือมอบฉนั
มอบฉันทะใหผ
ลายคนเพ่ือแยก
รถเลือกต้ังกรร
นการประชุมมา
แนบ 
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จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 

- 
ฉันทะในวาระใ
นเสียงของผูถือห
ประสงคในการ
กเหนือจากที่ระ
และลงมติแทนข
ไปในการประช
งทุกประการ 

  
  
  
  
  
  
  

ณีที่ผูถือหุนที่ปร
แลหุนใหเทาน้ั
ฉันทะคือ 
ยน(Custodian)
นทะแทนไดรบั
ผูรับมอบฉันทะ
กการลงคะแนน
มการทั้งชุดหรื
ากกวาวาระที่ระ
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วยวัตถุประสงค

มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 

ใดที่ไมเปนไปต
หุน 
รออกเสียงลงคะ
ะบุไวขางตน รว
ขาพเจาไดทุกป
ชุมน้ัน เวนแตก

ลงช่ือ..
        (..
ลงช่ือ..
        (..
ลงช่ือ..
        (..
 

รากฏช่ือในทะเบ
น้ัน 

) เปนผูลงนามใ
บอนุญาตประกอ
ะเพียงรายเดียวเ
เสียงได 
ือเลือกต้ังกรรม
ะบุไวขางตน ผู

                      

คของบริษัทฯ โด

ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง

ตามที่ระบุไวใน

ะแนนในวาระใ
วมถึงกรณีที่มีกา
ระการตามที่เห็
กรณีที่ผูรับมอบ

.......................
........................
.......................
........................
.......................
........................

บียนเปนผูลงทุ

ในหนังสือมอบ
อบธุรกิจคัสโต
เปนผูเขาประชุม

มการเปนรายบุค
ผมอบฉันทะสาม

 

      บริษัท แกร

ดยเพ่ิมวัตถุประ

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

นหนังสือมอบฉั

ดไว หรือระบไุ
ารแกไขเปล่ียน
ห็นสมควร 
ฉันทะไมออกเ

........................

........................

........................

........................

........................

........................

นตางประเทศแ

ฉันทะแทน 
เดียน(Custodia
มและออกเสียง

คคล 
มารถระบุเพ่ิมเติ

รททิทูด อินฟนิ

ะสงคอีก 1 ขอ 

วร 

ันทะนี้ใหถือวา

ไวไมชัดเจน หรื
แปลงหรือเพ่ิม

เสียงตามท่ีขาพ

.............ผูมอบฉ

..............) 

.............ผูรับมอ

..............) 

.............ผูรับมอ

..............) 

และแตงต้ังใหคั

an) 
งลงคะแนน ไมส

ติมไดในใบประ

ท จํากัด (มหาช

 เพ่ือใหครอบคล

าการลงคะแนน

รอืในกรณีที่ที่
เติมขอเท็จจริง

เจาระบุในหนัง

ฉันทะ 

อบฉันทะ 

อบฉันทะ 

ัสโตเดียน

สามารถแบงแย

ะจําตอแบบ

ชน) 
    

ลุม

น

งสือ

ยก



 

ใน
น

 

วา
 
 
 
 

วา
 
 
 
 

วา
 
 
 
 

วา
 
 
 
 

วา
 

 

 
 

 
 

 
 

    

นการประชุมสา
. ณ หองปนเกล

ระที่...........เรื่อ
  (ก
  (ข

 

ระที่...........เรื่อ
  (ก
  (ข

 

ระที่...........เรื่อ
  (ก
  (ข

 

ระที่...........เรื่อ
  (ก
  (ข

 

ระที่..........เรื่อง
นาย/นา
 

นาย/นา
 

นาย/นา
 

นาย/นา
 

                      

การม
ามัญผูถือหุนบริ
ลา 1 ช้ัน 9 โรงแ

ง.....................
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย...

ง.....................
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย...

ง.....................
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย...

ง.....................
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย...

ง  เลือกต้ังกรรม
าง/นางสาว.......

       เห็นดวย...

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย...

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย...

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย...

                      

ใ
มอบฉันทะในฐ
ริษัท  แกรททิทู
แรม รอยัล ซิต้ี 

ที
..............

........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
............................

........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
............................

........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
............................

........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
............................

มการ (ตอ) 
........................
............................

........................

............................

........................

............................

........................

............................

                      

ใบประจําตอแบ
านะเปนผูถือหุ
ด  อินฟนิท  จํา
(ปนเกลา) เลขที
ที่จะพึงเล่ือนไป
.........................................

........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม
.....เสียง    ไ

........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม
.....เสียง    ไ

........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม
.....เสียง    ไ

........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม
.....เสียง    ไ

.......................

.....เสียง    ไ

.......................

.....เสียง    ไ

.......................

.....เสียง    ไ

.......................

.....เสียง    ไ
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บบหนังสือมอบ
นของ บริษัท แ
ากัด (มหาชน) ป
ที่ 800 ถนนบรม
ปในวันเวลา แล

.........................................

........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค
ไมเห็นดวย..........

........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค
ไมเห็นดวย..........

........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค
ไมเห็นดวย..........

........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค
ไมเห็นดวย..........

.......................
ไมเห็นดวย..........

.......................
ไมเห็นดวย..........

.......................
ไมเห็นดวย..........

.......................
ไมเห็นดวย..........

                      

บฉันทะ (แบบ ค
แกรททิทูด อินฟ
ประจําป 2559 
มราชชนนี แขว
ละสถานที่อื่นดว

.........................................

.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั
......................เสยี

.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั
......................เสยี

.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั
......................เสยี

.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั
......................เสยี

........................

......................เสยี

........................

......................เสยี

........................

......................เสยี

........................

......................เสยี

      บริษัท แกร

ค.) 
ฟนิท  จํากัด (มห
ในวันอังคารที่ 
วงบางบําหรุ เขต
วย 
................... 

........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
ยง          งดออกเสี

........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
ยง          งดออกเสี

........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
ยง          งดออกเสี

........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
ยง          งดออกเสี

.. 
ยง          งดออกเสี

.. 
ยง          งดออกเสี

.. 
ยง          งดออกเสี

.. 
ยง          งดออกเสี

รททิทูด อินฟนิ

หาชน) 
 19 เมษายน พ.
ตบางพลัด กรุง

........................
วร 

สยีง…………………

........................
วร 

สยีง…………………

........................
วร 

สยีง…………………

........................
วร 

สยีง…………………

สยีง…………………

สยีง…………………

สยีง…………………

สยีง…………………

ท จํากัด (มหาช

ศ. 2559 เวลา 9
งเทพฯ 10700 ห

...... 

……เสียง 

...... 

……เสียง 

...... 

……เสียง 

...... 

……เสียง 

……เสียง 

……เสียง 

……เสียง 

……เสียง 

ชน) 
    

9.30 
หรือ




