
 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2550 
 

เขียนที่_____________ 

วันที่______________ 

 

(1) ข้าพเจ้า_______________________________________________สัญชาต_ิ_________ 

 อยู่บ้านเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย์  _____________ 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น  (Custodian) ให้กับ ____________________________ 

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์   
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ____________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________เสียง  ดังนี้ 
  หุ้นสามัญ__________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 
 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1) _______________________________________________ อายุ ____________ ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย์  __________ หรือ 
 (2) _______________________________________________ อายุ ____________ ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย์  __________ หรือ 
 (3) _______________________________________________ อายุ ____________ ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จังหวัด _________________  รหัสไปรษณีย์  _____________ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย     

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้  
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วนคือ  
  หุ้นสามัญ_________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_________________เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ________________หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง 
 

 

 

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 

หน้าที่ 1 ของจ านวน 4  หน้า 



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้  
  วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560   

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป ี2560 
   (   (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณารบัทราบแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า  
 

  วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสดุ ณ วันที่   
  31 ธันวาคม พ.ศ.  2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติ จัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล  
  ส าหรับงวดบัญชี  ปี 2560  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    5.1 การแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้งชุด  
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    5.2 การแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

     5.2.1  ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม 
      เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
     5.2.2  นายไผท   ชาครบัณฑิต 

      เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
     5.2.3  นางนิจพร   จรณะจิตต์ 
      เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
     5.2.4  นายธวัชชัย  สุทธิประภา 
      เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  ส าหรับปี 2561   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

หน้าที่ 2 ของจ านวน 4  หน้า 



 

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี  2560  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน 

 เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ 

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ 
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 

 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 

 

     ลงชื่อ_____________________________________ผู้มอบฉันทะ 
      (..............................................................................................) 
 

 

     ลงชื่อ____________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
      (..............................................................................................) 
หมายเหตุ : 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากเท่านั้น  
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ   

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการลงคะแนนเสียงได้  

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 3 ของจ านวน 4 หน้า 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์  จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ณ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 3 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์   เลขที่ 9/9  ถนนวิภาวดีรังสิต   เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่น
ด้วย   
 

   วาระที่ .......... .: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

   วาระที่ .......... .: ........................................................................................................................................... ................... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 

   วาระที่ .......... .: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 

   วาระที ่..........: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

หน้าที่ 4 ของจ านวน 5 หน้า 

หน้าที่ 4 ของจ านวน 4 หน้า 


