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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 (แบบที�ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั0งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูละหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

เรื�องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ.2550 
เขียนที�..................................................................... 

       วนัที�................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 
 1.ขา้พเจา้.....................................................................................................................สญัชาติ.................................... 
สาํนกังานตั5งอยูเ่ลขที�...................................ถนน..........................................ตาํบล/แขวง............................................................. 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................... 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  แกรทททูิด อนิฟินิท  จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทั5งสิ5นรวม....................................................หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 

 2.ขอมอบฉนัทะให ้
     (1)..................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (2)..................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (3)..................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
อยูบ่า้นเลขที�.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  ประจาํปี 2558   ในวนัองัคารที� 21 เมษายน พ.ศ. 2558  เวลา  9.00 น. ณ หอ้งปิ� นเกลา้ 2 ชั5น 
9 โรงแรม รอยลั ซิตี5  (ปิ� นเกลา้) เลขที� 800 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700    หรือจะพึงเลื�อนไปในวนั 
เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 3.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั5 งนี5  ดงันี5  
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั5งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
          หุน้สามญั..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง 
 

 4.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั5 งนี5  ดงันี5  
วาระที� 1  เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี5  – 

วาระที� 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือครั0งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที� 3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 และรายงานประจาํปี 2557 
   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี5  - 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 เป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมตังิดจ่ายปันผลสําหรับจาก

ผลประกอบการปี 2557  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 6 พจิารณาแต่งตั0งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั0งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
  เลือกตั0งกรรมการทั0งชุด 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  เลือกตั0งกรรมการเป็นรายบุคคล  
               1. นายเจษฎาวฒัน์        เพรียบจริยวฒัน์  ประธานกรรมการบริษัท 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
               2. นายกนัต์                   อรรฆย์วรวทิย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
               3. นางสาวปิยะนันท์     สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                             4. นางสาวสุธิดา           สุวรรณนภาศรี          กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
วาระที� 9 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที� 10 พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 11 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทรุ่นที� 1 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั0งที� 1” หรือ GIFT-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกนิ 151,343,316 หน่วย 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 12 พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 13 พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 14 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที� 15 พจิารณาเรื�องอื�น (ถ้าม)ี 
   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี5  -  
 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี5 ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั5นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 6.  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทาํไดก้ระทาํไปในการประชุมนั5น เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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       ลงชื�อ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
        
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี5 ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั5งใหค้สัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั5น 
2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั5งกรรมการสามารถเลือกตั5งกรรมการทั5งชุดหรือเลือกตั5งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แกรทททูิด อนิฟินิท  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั  แกรทททูิด  อนิฟินิท  จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2558 ในวนัองัคารที� 21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 
9.00 น. ณ หอ้งปิ� นเกลา้ 2 ชั5น 9 โรงแรม รอยลั ซิตี5  (ปิ� นเกลา้) เลขที� 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

10700 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
........................................................................................................................................................... 

 

วาระที�...........เรื�อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�...........เรื�อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�...........เรื�อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�...........เรื�อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที�..........เรื�อง  เลือกตั5งกรรมการ (ต่อ) 
 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 


