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4.  ผูถอื
5.  ในก

6.  ผูถอื
หผูถือหุนน้ันออ

7.  การล
บดังกลาว โดยป
งคะแนนลับดังก

                      

ถือหุนไมสามาร
บฉันทะเทากับจ
ฏช่ือตามสมุดท
ทะ แบบ ค. 
นเขารวมประชุ
 แกรททิทูด อิน
อนเริ่มการประช
าหรุ เขตบางพล
ลงคะแนนในท่ีป
ออกเสียงลงคะ
แนนเสียงดังตอ

-  ในกรณีปก
กัน ใหประธาน

-  ในกรณีอื่น
ไปตามที่กําหนด
าว 
ออกเสียงลงคะ
จะแบงหุนเพ่ือล
ออกเสียงลงคะ
ทะเทาน้ัน 
อหุนแตละทานจ
การลงคะแนนแ

5.1 ผูถือหุน
คณะกรร
ใหกับเจา

5.2 หากผูถอื
หุนที่ตน

อหุนที่มีสวนได
อกนอกหองประ
ลงคะแนนลับ อ
ประธานในที่ปร
กลาว 

                      

รถแบงแยกจําน
จํานวนหุนที่ตน
ะเบียนเปนผูถื

ม 
นฟนิท จํากัด (
ชุมต้ังแตเวลา  7
ลัด กรุงเทพฯ 1
ประชุมผูถือหุน
แนนจะกระทํา
ไปน้ี 
กติ ใหถือคะแน
ในที่ประชุมออ
น ซึ่งกฎหมายกํ
ดน้ัน โดยประธ

แนนในแตละว
ลงคะแนนเสียงเ
แนนในกรณีมอ

จะมีคะแนนเสีย
ตละวาระน้ัน เพ
นทานใดที่ เห็น
รมการบริษัทเส
าหนาที่ โดยเจา
อหุนทานใด มีค
ถือรวมกับจําน
ดเสียเปนพิเศษใ
ะชุมช่ัวคราวกไ็
อาจกระทําไดเมื
ระชุมจะเปนผูกํ

                      

นวนหุนโดยมอ
นถืออยู โดยไม
อหุนตางประเท

(มหาชน) จะเริ
7.30  น.  ณ หอ
0700 ตามแผน

น 
โดยเปดเผย โด

นนเสียงขางมาก
อกเสียงเพ่ิมขึ้นอี
กําหนด และหรือ
ธานในที่ประชุม

วาระ ผูถือหุนห
เปนหลายทางไ
อบฉันทะ ผูรับ

ยงเทากับจํานวน
พ่ือใหเกิดความ
นดวยกับขอเส
สนอ ไมตองทํา
าหนาที่จะเก็บร
ความเห็นคัดคาน
วนหุนที่ตนไดร
นเรื่องใด หามมิ
ได 
มื่อมีผูถือหุนใน
กําหนดวิธีการล
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บฉันทะใหผูรับ
สามารถจะมอบ
ทศและแตงต้ัง

ริ่มลงทะเบียน
องปนเกลา 1 ช้ัน
ที่ที่สงมาพรอม

ดยใหนับหุนหนึ

กของผูถือหุนซึง่
อีกหน่ึงเสียงเปน
อขอบังคับของ
มจะแจงใหผูถือ

น่ึงรายมีสิทธิอ
ไมได 
มอบฉันทะจะต

นหุนที่ตนเองถื
มสะดวกและรว
สนอแนะ  หรื
าเครื่องหมายใน
วบรวมบัตรลง
น หรืองดออกเ
รับมอบฉันทะ 
มใิหออกเสียงล

นที่ประชุมอยาง
งคะแนนลับน้ัน

                      

บมอบฉันทะหล
บฉันทะเพียงบ
ให Custodian 

เขารวมประชุม
น 9  ของโรงแร
มน้ี (เอกสารแน

น่ึงหุนมีเสียงหนึ

งเขารวมประชุม
นเสียงช้ีขาด 
บริษัท กําหนด
อหุนในที่ประชุ

อกเสียงเห็นดว

ตองออกเสียงลง

อรวมกับจํานว
วดเร็วในการนับ
อไมมีความเ
นบัตรลงคะแน
คะแนนเฉพาะผ
เสียง ขอใหทําเค
 และสงบัตรลง
ลงคะแนนในเรือ่

นอย 5 คนรองข
น และแจงใหที่

      บริษัท แกร

ลายคนเพ่ือแบง
างสวนนอยกวา
ในประเทศไ

มสามัญผูถือหุ
ม รอยัล ซิต้ี (ป
บ 8) 

น่ึงเสียง และมติ

ม และออกเสียง

ไวแตกตางจาก
มรับทราบกอน

ย ไมเห็นดวย ห

งคะแนนตามท่ี

นหุนที่รับมอบ
บคะแนนในแตล
ห็นแสดงเปน
นน และไมมีคว
ผูที่ไมเห็นดวยแ
ครื่องหมายในบ
คะแนนใหกับเจ
องน้ัน และประ

ขอ และที่ประชุ
ประชุมทราบก

รททิทูด อินฟนิ

งแยกการลงคะแ
าจํานวนที่ตนถื
ไทยเปนผูรับฝา

นประจําป 25
ปนเกลา)  เลขที่

ิของที่ประชุมผู

งลงคะแนน ถา

กกรณีปกติ ใหดํ
นการลงคะแนน

หรืองดออกเสยี

ผูมอบฉันทะระ

ฉันทะมา 
ละวาระ 
นอยางอื่นตาม
วามจําเปนตอง
และงดออกเสีย
บัตรลงคะแนน
จาหนาที่เพ่ือรว
ะธานในที่ประช

ชุมลงมติใหมีกา
กอนการออกเสี

ท จํากัด (มหาช

แนนเสียงได แ
ถืออยูได เวนแต
ากและดูแลหุน

59 วันอังคารที
 800 ถนนบรม

ผูถือหุนน้ัน ให 

มี  

ดําเนินการให 
นใน  

ยง เพียงทางใด 

ะบุไวใน 

มที่ประธาน  ห
ยื่นบัตรลงคะแ
งเทาน้ัน 
 พรอมระบุจําน
วบรวมคะแนน 
ชุมอาจจะเชิญ 

ารลงคะแนน 
ยง      

ชน) 
    

ละผู
เปน
ตาม

ที่ 19 
มราช

     

    

    

     

     

หรือ
แนน

นวน
 

     

     




