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อยู
อํา
 
อยู
อํา
 
อยู
อํา
 

คน
บริ
โร
แล
 
วา
 
วา
 
 
 
วา
 
วา
 
 
 

    

 
1.ขาพเจ

ยูบานเลขท่ี.......
เภอ/เขต..........

2.เปนผู

3.ขอมอ
    (1)...

ยูบานเลขท่ี.......
เภอ/เขต..........

    (2)...
ยูบานเลขท่ี.......
เภอ/เขต..........

    (3)...
ยูบานเลขท่ี.......
เภอ/เขต..........

นหน่ึงคนใดเพีย
รษิัท  แกรททิทู
งแรม รอยัล ซิตี
ละสถานที่อื่นดว

4.ขาพเจ
ระท่ี 1  เร่ืองท่ีป

  -ไมมกี
ระท่ี 2  พิจารณ

  (ก
  (ข

 
ระท่ี 3 พิจารณ

  -ไมมกี
ระท่ี 4 พิจารณ

  (ก
  (ข

 

                      

  
จา....................
.......................
........................

ผูถือหุนของบริษ

อบฉันทะให 
.......................
.......................
........................
.......................
.......................
........................
.......................
.......................
........................

ยงคนเดียวเปนผู
ด อินฟนิท จํากั
ต้ี (ปนเกลา) เลข
วย 
จาขอมอบฉันท
ประธานแจงให
การลงคะแนนเส
ณารับรองรายงา

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณารับทราบรายง
การลงคะแนนเส
ณาอนุมัติงบแสด

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย

 

                      

(แบบท่ีกําห

เร่ืองกํ

 
.......................
.........ถนน.......
........................

ษัท  แกรททิทูด

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

.........ถนน.......
........................
........................
.........ถนน.......
........................
........................
.........ถนน.......
........................

ผูแทนของขาพเ
กัด (มหาชน)  ป
ขที่ 800 ถนนบ

ทะใหผูรับมอบฉ
หท่ีประชุมทราบ
สียงในวาระน้ี -
านการประชุมส
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
งานของคณะกร
สียงในวาระน้ี -
ดงฐานะการเงิน
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          

                      

แบบหนั
หนดรายการตาง

ทายประก
กําหนดแบบหนั

  
........................
........................
..จังหวัด...........

ด อินฟนิท จํากัด

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

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

....จังหวัด.........
........................
........................
....จังหวัด.........
........................
........................
....จังหวัด.........

เจาเพ่ือเขารวมป
ประจําป 2559 ใ
รมราชชนนี แข

ฉันทะออกเสียง
บ 
- 
สามัญผูถือประจ
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
รรมการบริษัทส
- 
น และงบกําไรขา
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
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นังสือมอบฉันท
งๆท่ีจะมอบฉัน
กาศกรมพัฒนาธ
ังสือมอบฉันทะ

 
........................
.....................ตํา
........................

ด  (มหาชน)  โด

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

.....................ตํา

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

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

.....................ตํา

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

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

.....................ตํา

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

ประชุมและออ
ในวันอังคารที่ 1
ขวงบางบําหรุ เ

งลงคะแนนแทน

จําป 2558 เม่ือวั
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
สําหรับผลการดํ

าดทุนเบ็ดเสร็จ
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 

                      

ทะแบบ ข. 
ทะท่ีละเอียดชดั
ธุรกิจการคา 
ะ (ฉบับท่ี 5) พ.

เขี
วันที่............

........................
าบล/แขวง.......
........................

ดยถือหุนจํานว

..................อายุ
าบล/แขวง.......
................รหัสไ
..................อายุ
าบล/แขวง.......
................รหัสไ
..................อายุ
าบล/แขวง.......
.................รหัส

กเสียงลงคะแน
19 เมษายน 255
เขตบางพลัด กร

นขาพเจาในการ

วันท่ี 21 เมษายน
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง
ดําเนินงานประจ

จสําหรับป สิ้นสุ
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง

      บริษัท แกร

ดเจนตายตัว) 

.ศ.2550 
ยนที่................
..... เดือน.........
....สัญชาติ.......
........................
......รหัสไปรษณ

นทั้งสิ้นรวม....

ยุ.......................
........................
ไปรษณีย.........
ยุ.......................
........................
ไปรษณีย.........
ยุ.......................
........................
สไปรษณีย........

นแทนขาพเจาใ
59  เวลา  9.30 น
รงุเทพฯ 10700 

รเขารวมประชุม

น 2558 
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 
จําป 2558 และร

สดุวันท่ี 31 ธันว
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

รททิทูด อินฟนิ

........................
.......................
........................
........................
ณีย..................

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

....ป 

........................
........................
....ป 
........................
........................
....ป 
........................
........................

ในการประชุมส
น. ณ หองปนเก
 หรือจะพึงเล่ือน

มครั้งน้ี ดังน้ี 

วร 

รายงานประจํา 

วาคม 2558 
วร 

ท จํากัด (มหาช

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

.........พ.ศ. .......

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

...........หุน 

........................
. หรือ 

........................
. หรือ 

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

สามัญผูถือหุน 
กลา 1 ช้ัน 9 
นไปในวัน เวล

ป 2558 

ชน) 
    

....... 

....... 

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

...... 

...... 

...... 

า 

User
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วา
 
 
 
วา
 
 
 
วา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
วา
 
 
 
วา
ถึง
 
 
 
วา
 
 

    

ระท่ี 5 พิจารณ
  (ก
  (ข

 
ระท่ี 6 พิจารณ

  (ก
  (ข

 
ระท่ี 7 พิจารณ

  (ก
  (ข

 
ระท่ี 8 พิจารณ

  (ก
  (ข

 
 
 

    
 

    
 

    
 

                
 

ระท่ี 9 พิจารณ
  (ก
  (ข

 
ระท่ี 10 พิจารณ
งธุรกิจท่ีบริษัทฯ

  (ก
  (ข

 
ระท่ี 11 พิจารณ

  -ไมมกี
 

                      

ณาอนุมัติการจัด
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาอนุมัติการจาย

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาแตงต้ังผูสอบ

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาแตงต้ังกรรมก

)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ
เลือกต้ังกรร
     
เลือกต้ังกรร

           1. นายวิ
     

           2. นายพี
     

           3. รศ.ดร
     

           4. นางส
     

ณาอนุมัติกําหนด
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาการแกไขหนั
ฯ จะขยายในอน
)  ใหผูรับมอบฉ
)  ใหผูรับมอบฉ

       เห็นดวย
ณาเร่ืองอ่ืน (ถาม
การลงคะแนนเส

                      

สรรกําไรสุทธิป
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
ยปนผลสําหรับ
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
บัญชีและกําหน
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
การท่ีครบกําหน
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
มการท้ังชุด 
    เห็นดวย 
มการเปนรายบุ
รัช               
    เห็นดวย 
พีรพล                
    เห็นดวย 
ร.ดลกณิศ         
    เห็นดวย 
สาวสิรัสวดี        
    เห็นดวย 
ดคาตอบแทนคณ
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
นังสือบริคณหส
นาคต 
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
มี) 
สียงในวาระน้ี -

                      

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 
สนธิขอ 3. วาดว

จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 

- 
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เปนเงินสํารองต
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
นงานป 2558 
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
ผูสอบบัญชี ปร
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
แหนงตามวาระ
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

มเห็นดวย 

ศรี          
มเห็นดวย 
ศรี   
มเห็นดวย 

   
มเห็นดวย 
ธชัย          
มเห็นดวย 
ระจําป 2559 
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
วยวัตถุประสงค

มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 

                      

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
คของบริษัทฯ โด

ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง

      บริษัท แกร

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 
าแหนงอีกวาระ
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 

ดออกเสียง 

ดออกเสียง 

ดออกเสียง 
รวจสอบและกร
ดออกเสียง 
รวจสอบและกร
ดออกเสียง 

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
  
ดยเพ่ิมวัตถุประ

ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

รททิทูด อินฟนิ

วร 

วร 

วร 

ะ 
วร 

รรมการอิสระ 

รรมการอิสระ 
 

วร 

ะสงคอีก 1 ขอ 

วร 

ท จํากัด (มหาช

 เพ่ือใหครอบคล

ชน) 
    

ลุม



 

 
เสี
 
ปร
ปร
 
มอ
 
 
 

 
 
 

 
 
หม
1. 
แบ
2. 
3. 
หน

    

5.  การล
ยงน้ันไมถูกตอ

6.  ในก
ระชุมมีการพิจา
ระการใด ใหผูรั

กิจการใ
อบฉันทะใหถือ

 
 

 
 

 
 

มายเหตุ 
ผูถือหุนที่มอ

บงแยกจํานวนหุ
วาระเลือกต้ัง
ในกรณีที่มีว

นังสือมอบฉันท

                      

ลงคะแนนเสียง
องและไมใชเปน
กรณีที่ขาพเจาไม
ารณาหรือลงมติ
รบัมอบฉันทะมี
ใดที่ผูรับมอบฉั
อเสมือนวาขาพเ

  
  

  
  

  
  

อบฉันทะ จะตอ
หุนใหผูรับมอบ
งกรรมการ สาม
วาระท่ีพิจารณาใ
ทะแบบ ข. ตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

งของผูรับมอบฉ
นการลงคะแนน
มไดระบุความป
ติในเรื่องใดนอก
มสีิทธิพิจารณาแ
ฉนัทําไดกระทํา
เจาไดกระทําเอ

 
 

 
 

 
 

องมอบฉันทะให
ฉันทะหลายคน
มารถเลือกต้ังกร
ในการประชุมม
แนบ 

                      

ฉันทะในวาระใ
นเสียงของขาพเ
ประสงคในการ
กเหนือจากที่ระ
และลงมติแทนข
ไปในการประช
งทุกประการ 

  
  

  
  

  
  

หผูรับมอบฉันท
นเพ่ือแยกการลง
รรมการทั้งชุดห
มากกวาวาระทีร่
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ใดที่ไมเปนไปต
เจาในฐานะผูถอื
รออกเสียงลงคะ
ะบุไวขางตน รว
ขาพเจาไดทุกป
ชุมน้ัน เวนแตก

ลงช่ือ..
        (..

ลงช่ือ..
        (..

ลงช่ือ..
        (..

ทะเพียงรายเดีย
งคะแนนเสียงไ
หรือเลือกต้ังกรร
ระบุไวขางตน 

                      

ตามที่ระบุไวใน
อหุน 
ะแนนในวาระใ
วมถึงกรณีที่มีกา
ระการตามที่เห็
กรณีที่ผูรับมอบ

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

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

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

วเปนผูเขารวมป
ได 
รมการเปนรายบ
ผูรับมอบฉันทะ

      บริษัท แกร

นหนังสือมอบฉั

ดไว หรือระบไุ
ารแกไขเปล่ียน
ห็นสมควร 
ฉันทะไมออกเ

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

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

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

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

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

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

ประชุมและออ

บุคคล 
ะสามารถระบุเพ

รททิทูด อินฟนิ

ันทะนี้ใหถือวา

ไวไมชัดเจน หรื
แปลงหรือเพ่ิม

เสียงตามท่ีขาพ

.............ผูมอบฉ

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

.............ผูรับมอ

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

.............ผูรับมอ

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

กเสียงลงคะแน

พ่ิมเติมไดในใบ

ท จํากัด (มหาช

าการลงคะแนน

รอืในกรณีที่ที่
เติมขอเท็จจริง

เจาระบุในหนัง

ฉันทะ 

อบฉันทะ 

อบฉันทะ 

นน ไมสามารถ

บประจําตอแบบ

ชน) 
    

น

งสือ

บ



 

 
ใน
หอ
พึง

วา
 
 
 
วา
 
 
 
วา
 
 
 
วา
 
 
 
วา
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

การมอบ
นการประชุมสา
องปนเกลา 1 ช้ั
งเลื่อนไปในวัน

ระที่...........เรื่อ
  (ก
  (ข

 
ระที่...........เรื่อ

  (ก
  (ข

 
ระที่...........เรื่อ

  (ก
  (ข

 
ระที่...........เรื่อ

  (ก
  (ข

 
ระที่...........เรื่อ

นาย/นา
 

นาย/นา
 

นาย/นา
 

นาย/นา
 

                      

บฉันทะในฐาน
ามัญผูถือหุน บริ
ั้น 9 โรงแรม ร
นเวลา และสถาน

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

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

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

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

       เห็นดวย
ง  เลือกต้ังกรร

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย

าง/นางสาว.......
       เห็นดวย

                      

ใ
นะเปนผูถือหุนข
ริษัท  แกรททิทู
อยัล ซิต้ี (ปนเก
นที่อื่นดวย 

.........

........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
........................
ฉันทะมีสิทธิพิจ
ฉันทะออกเสียง
ย          
มการ (ตอ) 

........................
ย          

........................
ย          

........................
ย          

........................
ย          

                      

ใบประจําตอแบ
ของ บริษัท  แก
ทูด อินฟนิท  จํา
กลา) เลขท่ี 800

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

........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 
........................
จารณาและลงม
งลงคะแนนตาม

ไมเห็นดวย 

.......................
ไมเห็นดวย 

.......................
ไมเห็นดวย 

.......................
ไมเห็นดวย 

.......................
ไมเห็นดวย 

                      

44 

บบหนังสือมอบ
กรททิทูด อินฟนิ
ากัด (มหาชน) ป
0 ถนนบรมราช

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

........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 
........................
มติแทนขาพเจา
มความประสงค

 

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

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

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

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

                      

บฉันทะ (แบบ ข
นิท  จํากัด (มหา
ประจําป 2559 
ชชนนี แขวงบาง

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

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

งดออกเสียง
.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง
.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง
.......................
ไดทุกประการต
คของขาพเจา ดั

งดออกเสียง

........................
งดออกเสียง

........................
งดออกเสียง

........................
งดออกเสียง

........................
งดออกเสียง

      บริษัท แกร

ข.) 
าชน) 
ในวันอังคารที่ 
งบําหรุ เขตบาง

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

........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 
........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 
........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 
........................
ตามที่เห็นสมคว
งน้ี 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

รททิทูด อินฟนิ

 19 เมษายน 25
งพลัด  กรุงเทพ

........................
วร 

........................
วร 

........................
วร 

........................
วร 

ท จํากัด (มหาช

559 เวลา 9.30 น
พฯ 10700 หรือท

...... 

...... 

...... 

...... 

ชน) 
    

น. ณ 
ที่จะ




