
 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

PROXY FORM A 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: From of Proxy (No.5) B.E.2550 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/ We     Nationality               Residing/ Located at no.                       Soi 

 ถนน   ต าบล/ แขวง            อ  าเภอ/ เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/ Kwaeng           Amphur/ Khet                   Province 

 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรังดป์รีซ ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Grand Prix international Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     Shares    And have the rights to vote equal to                   Votes as follows 

  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
  Ordinary share               Shares    And have the rights to vote equal to     Votes  

  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
       Preference share               Shares    And have the rights to vote equal to     Votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่            
Name                                                  Age            Years residing/ Located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/ แขวง  อ  าเภอ      
Road                                    Tambol/ Kwaeng                      Amphur/ Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                                 Postal Code                             

 หรือ/ Or 

ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่       
Name        Age          Years residing/ Located at no. 

ถนน                                       ต  าบล/ แขวง                         อ  าเภอ                    
Road                                   Tambol/ Kwaeng                         Amphur/ Khet   

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                                 Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 



 
 
 

 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the 
Company 

 พล.อ.ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ (Gen. Dr. Surapan Poomkaew) 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Attachment 11 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไมส่ามารถเขา้ประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is 
unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ Jupiter 4-6  อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปลู่า 3 ต าบลบา้นใหม ่
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/ our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 
2022 at 13.30 p.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, 
Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.   

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/ our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ ourselves. 
 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………... ผูม้อบฉันทะ/ Grantor 
  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (...…………………...…………………….) 

 
หมำยเหตุ/ Remarks 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 
 
 

 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 

If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. And choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 

 


