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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form Kor 
 

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)  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ (มหาชน) (“บริษัท”)  
                     being a shareholder of Grand Canal Land Public Company Limited (the “Company”) 
 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ...........................หุ้น     และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................เสยีง ดงันี ้
 holding the total amount of                        shares     and have the rights to vote equal to           votes as follows 
  
 หุ้นสามญั ................................................หุ้น     และออกเลยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................เสยีง  

       ordinary share                                      shares     and have the rights to vote equal to          votes 
 
 หุ้นบริุมสทิธิ .............................................หุ้น     และออกเลยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................เสยีง  

       preference share                                   shares    and have the rights to vote equal to          votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการ                                                          
อิสระของบริษัทปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 
                    Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as  
detailed in the attachment) 

 

 1. ช่ือ………….……………………………….……………………………………. อาย…ุ……………...ปี   
    Name  Age   Years 

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

 2. ช่ือ………….……………………………………………………………….……. อาย…ุ……………...ปี   
                Name Age   Years 
               อยูบ้่านเลขที…่……………..………....ถนน………….…….….…….ต าบล/แขวง………….….….…………… 
                Address                 Road                 Sub-District 
               อ าเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………...หรือ 
               District                  Province               Postal Code     , or 

ปิดอากรแสตมป์20 บาท 
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 3. ช่ือ………….……………………………………………………………….……. อาย…ุ……………...ปี   
                Name  Age   Years 
               อยูบ้่านเลขท่ี………………..………....ถนน………….…….….…….ต าบล/แขวง………….….….…………… 
               Address                 Road                Sub-District 
              อ าเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………... 
              District                 Province              Postal Code   
 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวนัที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดสุิตธานีฮอลล์ โรงแรมดสุิตธานี 
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วนั  เวลา  และสถานที่
อื่นด้วย 

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. 
   

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ 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    : ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ 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 his or her shares between many proxies in order 
to split his or her votes. 


