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สิ่งที่ส่งมาด้วย 13/ Enclosure 13 

   

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก 
Proxy Form A  

                                                                               
เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ข้าพเจ้า ______________________________________________________  วนัที่________เดือน_________________พ.ศ._____________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู่ _________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________                                 
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of GMM Grammy Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั______________________________เสียง  
 holding the ordinary share in the amount of                                               shares, and eligible for                           votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 5) 
 
 

  กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน)  ____________________________________________________                 อาย ุ__________ปี  
  Independent Director (please choose only one person)  Age  Years  
  อยู่บ้านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยู่บ้านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยู่บ้านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________  
  District Province Zip Code  

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

ในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  เลขท่ี 50 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย   
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday,  
July 3, 2020 at 2.00 p.m. at Auditorium room, 21st floor, 50 GMM Grammy Place, Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoeinuea, Wattana, 
Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act in all respects. 

 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผู้มอบฉนัทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Proxy Holder 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผู้มอบฉนัทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Proxy Holder 

หมายเหตุ / Remarks: 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several 
proxies to vote separately. 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

Shareholders’ 

Registration No. 

ดร.นริศ ชัยสูตร / นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน / นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ / นายวราธร วงศ์สว่างศิริ 
Dr. Naris Chaiyasoot / Mr. Suvit Mapaisansin / Mr. Chanitr Charnchainarong / Mr. Warathorn Wongsawangsiri 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Affixed 
(Baht 20) 

 


