
 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

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

เขียนท่ี_____________ 

วนัที่______________ 

 

(1) ขา้พเจา้_______________________________________________สัญชาติ__________ 

 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากดูแลหุน้  (Custodian) ใหก้บั ____________________________ 

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์  
 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ____________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________เสียง  ดงัน้ี 

  หุน้สามญั__________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ __________ หรือ 
 (2) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ __________ หรือ 
 (3) _______________________________________________ อาย ุ____________ ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี __________ซอย _______________ถนน __________ต าบล/แขวง ___________ 

 อ าเภอ / เขต  _______________ จงัหวดั _________________  รหสัไปรษณีย ์ _____________ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี  25 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม 
รามาการ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย     
     

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วนคือ  
  หุน้สามญั_________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
 

 

 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี  
  วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561   

       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 
   (   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณารับทราบแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะรับทราบแทนขา้พเจา้  
 

  วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่   
  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล  
  ส าหรับงวดบญัชี  ปี 2561 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง   

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    5.1 การแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้งชุด  
     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    5.2 การแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล 
     5.2.1  นายวิลเลีย่ม ล ีเซนท์กราฟ 
      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
     5.2.2  นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
     5.2.3  นายปีติ  กรรณสูต 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  ส าหรับปี 2562  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2562  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน 

 เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี 

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือ 
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

 

     ลงช่ือ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
 

 

     ลงช่ือ____________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (..............................................................................................) 
หมายเหตุ : 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให ้คสัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากเท่านั้น  
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ   

 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 5 หนา้ 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท อติาเลยีนไทย  ดเีวล๊อปเมนต์  จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชัน่  เซ็นเตอร์ ชั้น 
3 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวภิาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
 

   วาระที่ .......... .: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที่ .......... .: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

   วาระที่ .......... .: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

   วาระที ่..........: .............................................................................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 4 หนา้ 


