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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form (Form Khor) 

 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น……………………………… เขียนที…่……………………………………………. 
Shareholder’s Registration No. Written at 
 
 วนัท่ี…………เดือน…………………พ.ศ…………. 
 Date   Month  Year 
 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................................................. 
 I/We 
สญัชาติ .............................................อยูบ้่านเลขท่ี……….…………..………ถนน.................................................... 
Nationality   Address Road 
 
ต าบล/แขวง .......................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................ 
Sub-district  District Province 
 
รหสัไปรษณีย์ .....................................  
Zip Code  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of Grand Canal Land Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม………………….หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………….……….เสยีง 
holding the ordinary share total amount of………………….shares and the voting right equals to                               
Votes………………………………….. 

(3) ขอมอบฉนัทะให้   1. ………….……………………………….……. อาย…ุ……………...ปี   
Hereby appoint  Age   Years 

อยูบ้่านเลขท่ี………………..………....ถนน………….…….….…….ต าบล/แขวง………….….….…………… 
Address   Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………...หรือ 
District   Province Postal Code  , or 

 2. ………….……………………………….……. อาย…ุ……………...ปี   
  Age   Years 

อยูบ้่านเลขท่ี………………..………....ถนน………….…….….…….ต าบล/แขวง………….….….…………… 
Address   Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………...หรือ 
District   Province Postal Code  , or 

 3. ………….……………………………….……. อาย…ุ……………...ปี   
  Age   Years 

อยูบ้่านเลขท่ี………………..………....ถนน………….…….….…….ต าบล/แขวง………….….….…………… 
Address   Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………... 
District   Province Postal Code   
 
 
 
 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 
 
 

ปิดอากรแสตมป์20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวนัที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ โรงแรมดสุิตธานี เลขที่ 
946 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปใน วนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Shareholders’ Meeting of the Year 2012 (“AGM”) on Thursday, 26 April 2012 at 14.00 hours at Dusit Thani 
Hall, Dusit Thani Hotel, Rama 4 Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500 or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
   

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  
2554   

Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
N0.1/2011 held on 3 November 2011. 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
Agenda 2 To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors. 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2554 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
Agenda 3 To consider and approve the Balance Sheet and the Statement of Income for the year 

ended 31 December 2011. 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงนิปันผล   
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit from the 2011 operations and the 

declaration of dividends. 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of the directors who 

retired by rotation. 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
The election and appointment of individual director(s) as follows: 

 
1. นายนิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์ 

  1.  Mr. Nipon Visityuthasart 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

 
2. นายเจตรศิริ  บญุดีเจริญ 

  2. Mr. Jatesiri Boondicharern 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

 
3. นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ 
3. Ms. Romani Boondicharern 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors. 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 
Agenda 7 To consider and appoint the Company’s auditor and determine the auditing fee. 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ(ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider any other business (if any). 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
 

 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be 
deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder. 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
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 shall have the right to consider 
and on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by 
myself/ourselves, except for mistaken votes. 

 
 

ลงลายมือช่ือ …………………..……..……..…….………ผู้มอบฉนัทะ 
Signature    (…….………………………………..……..) Grantor 
 
ลงลายมือช่ือ ………….…………...……..……..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature    (………………………………...…………..) Proxy 
 
ลงลายมือช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature    (………………………………...…………..) Proxy 
 
ลงลายมือช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature    (………………………………...…………..) Proxy 

 
 

หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ     
In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the proxy 
may add such additional to the Supplemental Proxy Form (Form Khor). 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form (Form Khor) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
The Proxy of the shareholders of Grand Canal Land Public Company Limited.    
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวนัที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ 
โรงแรมดสุิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

In the Annual General Shareholders’ Meeting of the Year 2012 (“AGM”) on Thursday, 26 April  2012 
at 14.00 hours at Dusit Thani Hall, Dusit Thani Hotel, Rama 4 Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok 10500 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

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

Agenda               Subject: 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 

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

Agenda               Subject: 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 
Agenda               Subject: 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
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 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 
Agenda               Subject: 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve   Disapprove  Abstain 
 
 
 

ข้าพเจ้าของรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นคว่ามจริงทกุประการ 
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 

 
ลงลายมือช่ือ …………………..……..……..…….………ผู้มอบฉนัทะ 
Signature    (…….………………………………..……..) Grantor 
 
ลงลายมือช่ือ ………….…………...……..……..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature    (………………………………...…………..) Proxy 
 
ลงลายมือช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature    (………………………………...…………..) Proxy 
 
ลงลายมือช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature    (………………………………...…………..) Proxy 

 


