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 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.          

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น……………………………… เขียนท่ี……………………………………………………. 

      วนัท่ี…………เดือน……………………พ.ศ……………. 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................สญัชาติ ............................................

อยู่บ้านเลขที่……….…………..………ถนน.............................................ตําบล/แขวง .......................................

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์..................................... 

       

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้รวม………………………………….………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั

.................................................................เสียง  

  

                (3)  ขอมอบฉนัทะให้    1. ………….……………………………….…………..อาย…ุ…………...…ปี   

อยู่บ้านเลขที่………………..………ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………………………….……………

อําเภอ/เขต……………………….………..จงัหวดั…………………..…...……..รหสัไปรษณีย์…………………หรือ 

  2. ………….……………………………….…………..อาย…ุ…………...…ปี   

อยู่บ้านเลขที่………………..………ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………………………….……………

อําเภอ/เขต……………………….………..จงัหวดั…………………..…...……..รหสัไปรษณีย์…………………หรือ 

  3. ………….……………………………….…………..อาย…ุ…………...…ปี   

อยู่บ้านเลขที่………………..………ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………………………….……………

อําเภอ/เขต……………………….………..จงัหวดั…………………..…...……..รหสัไปรษณีย์………………………. 

         

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ โรงแรมดสุิต

ธานี เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั  เวลา  และ

สถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

วาระที่ 1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2553 เม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2553   

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 13 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 2.  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะรับทราบแทนข้าพเจ้า 

 

วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจําปี 2553 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

   1. นายโยธิน  บญุดีเจริญ 

       เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

2. นายยงยทุธ  วิทยาวงศรุจิ 

   เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

3. นายเจริญ  จิรวิศลัย์  

   เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 

 

 



 

- 3 - 

 
วาระที่ 7.  พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 9. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงนิปันผล   

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการซือ้ที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท      

เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด อันเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการซือ้ที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จาก

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จาํกัด อันเป็นการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 
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วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จํากัด ให้แก่ 

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จํากัด อันเป็นการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ

บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 14. พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 15. พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 
วาระที่ 16. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

            เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้           

ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

ลงลายมือช่ือ …………………..……..……..…….……… ผู้มอบฉนัทะ 

 (…….………………………………..……..) 

ลงลายมือช่ือ ………….…………...……..……..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (………………………………...…………..) 

ลงลายมือช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (………………………………...…………..) 

ลงลายมือช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (………………………………...…………..) 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได้ 

     2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบ ุ

           เพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ     
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน)  

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานี

ฮอลล์ โรงแรมดสุิตธานี เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อน

ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

                         เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

                         เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

                         เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 
  

  วาระท่ี  …………เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ ................................................................................. 

   เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ................................................................................. 

   เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ................................................................................. 

   เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง  


