
 

 

         ปดอากรแสตมป 
                               20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน……………………………… เขียนท่ี……………………………..…………………... 
      วันท่ี…………เดือน……………………พ.ศ………….. 
 
                 (1)  ขาพเจา ……………………………………………..…………….สัญชาติ......................................
อยูบานเลขที่………………………ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณยี................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ................................................................... 
ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนสามญัจํานวนท้ังสิ้นรวม……………….
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………… เสยีง  
         
                (2)  ขอมอบฉันทะให   1. ……………………………………….………………...อาย…ุ…………...…ป   
อยูบานเลขที่………………..………ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………………………….……………
อําเภอ/เขต……………………….………..จังหวัด…………………..…...……..รหัสไปรษณีย……………….… หรือ 

 2. ………….…………………………….……………..… อาย…ุ….……........…ป   
อยูบานเลขที่………………..………ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………………………….……………
อําเภอ/เขต……………………….………..จังหวัด…………………..…...……..รหัสไปรษณีย………………..…หรือ 

 3. ………….……………………………….……………….อายุ………….…...…ป   
อยูบานเลขที่………………..………ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………………………….……………
อําเภอ/เขต……………………….………..จังหวัด…………………..…...……..รหัสไปรษณีย………………………. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองเวิลด บอลรูม บี ช้ัน 23 
โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด  แอท  เซ็นทรัลเวิลด  เลขที่  999/99 ถนนพระราม  1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 

                (3)  จํานวนคะแนนเสียงท่ีขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนในคร้ังน้ี  ดังน้ี 

 เทากับจํานวนหุนท้ังสิ้นท่ีขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ หุนสามัญ .............. หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ...............เสียง 
1 



 

 

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้  ดังน้ี 

วาระท่ี 1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2554    

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 2.  พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสนิทรัพยและรายการท่ีเกีย่วโยงกันอัน
เนื่องมาจากการซื้อหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอรลิง อีควิตี้ จํากัด 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตนสนเพลินจิต จํากัด อันเปนการ
เขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

 เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินเปลาโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 
9 จากบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด อันเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสนิทรัพยของ
บริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 5.  พิจารณาและอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 9 และขอ 10 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 
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วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

 เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 7.   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบยีนของบริษัท   

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง……..…เสียง 

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง…………เสียง 
 

(5) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถาม)ี ของผูรับมอบฉันทะ 
 ……………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให

ถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถอืเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(7) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน 
หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉนัทะไมออกเสยีงตามท่ี

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
ลงลายมอืช่ือ …………………..……..……..…….……… ผูมอบฉันทะ 
 (…….………………………………..……..) 
ลงลายมอืช่ือ ………….…………...……..……..……….. ผูรับมอบฉันทะ 
 (………………………………...…………..) 
ลงลายมอืช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผูรับมอบฉันทะ 
 (………………………………...…………..) 
ลงลายมอืช่ือ ………….…………...………..…..……….. ผูรับมอบฉันทะ 
 (………………………………...…………..) 

 
หมายเหต ุ   
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  (Custodian)     

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจําตอแบบหนงัสือมอบฉันทะ  แบบ ค 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) ในการประชุมประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองเวิลด บอลรูม บี ช้ัน 23 โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ
ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 
  วาระที่  …………เรื่อง…………………………………………………………………… 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง………..…เสียง 
 

 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง………..…เสียง 
 

 วาระท่ี  …………เร่ือง…………………………………………………………………… 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย…..……เสียง    ไมเห็นดวย……..…เสียง    งดออกเสยีง………..…เสียง 
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