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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 (แบบทใีช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูละหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

เรืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท ี ) พ.ศ.  

เขียนที..................................................................... 

       วนัที................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 

 .ขา้พเจา้.....................................................................................................................สญัชาติ........................................................... 

สาํนกังานตงัอยูเ่ลขที...................................ถนน..........................................ตาํบล/แขวง.................................................................................. 

อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั...............................................................รหัสไปรษณีย.์.............................................. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................. 

ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  แกรททิทูด อนิฟินิท  จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม....................................................หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 

 2.ขอมอบฉนัทะให ้

     ( )..................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 

อยูบ่า้นเลขที.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

     ( )..................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 

อยูบ่า้นเลขที.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

     ( )..................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 

อยูบ่า้นเลขที.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

บริษัท  แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน)  ประจาํปี 560 ในวนัองัคารที  เมษายน   เวลา  .  น. ณ ห้องปินเกลา้  ชนั  

โรงแรม รอยลั ซิตี (ปินเกลา้) เลขที  ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ     หรือจะพึงเลือนไปในวนั เวลา 

และสถานทีอืนดว้ย 

 3.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครังนี ดงันี 

   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

          หุน้สามญั..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง 
 

 4.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครังนี ดงันี 

 

วาระท ี1  เรืองทปีระธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี – 
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วาระท ี   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือประจาํปี  เมือวนัท ี  เมษายน  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี  และรายงานประจําปี  

   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี - 

วาระท ี  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  เป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลสําหรับผลกการดาํเนินงานปี  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี  พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท ี  พจิารณาแต่งตงักรรมการทคีรบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระ 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เลือกตงักรรมการทงัชุด 

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล  

               1. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี          กรรมการ 

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

               2. นายพรีเจต สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

               3. นายการุณ ศรีวจิติรานนท์   กรรมการ 

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     4. นายวษิณุ มีอยู่               กรรมการ 

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

วาระท ี  พิจารณาเรืองอืน (ถ้าม)ี 

   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี - 

 .  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 .  ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีที

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทาํไดก้ระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

       ลงชือ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

               (..............................................................) 
 

       ลงชือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

               (..............................................................) 
 

       ลงชือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

               (..............................................................)  
 

        

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านนั 

2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แกรทททูิด อนิฟินิท  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั  แกรทททูิด  อนิฟินิท  จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี  ในวนัองัคารที  เมษายน พ.ศ.  เวลา .  

น. ณ หอ้งปินเกลา้  ชนั  โรงแรม รอยลั ซิตี (ปินเกลา้) เลขที  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  หรือ

ทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลา และสถานทีอืนดว้ย 
........................................................................................................................................................... 

 

วาระที...........เรือง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

วาระที...........เรือง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

วาระที...........เรือง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

วาระที...........เรือง...................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

วาระที..........เรือง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
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