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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สาํหรับ Custodian) 

                                                        เขียนท่ี................................................................................................  

                                                        วนัท่ี............................................  เดือน...................................... พ.ศ................................. 

(1) ข้าพเจ้า…...........................................................................................................สญัชาติ..................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี............................................... ถนน..................................................  ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต.................................................  จงัหวดั............................................... รหสัไปรษณีย์…............................................. 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………........................................................................... 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั......................................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ......................................................  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)  ช่ือ...................................................................................................…. อาย.ุ............................ ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี..............................................  ถนน.........................................  ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต.................................................  จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย์.….................................หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ....................  นายแพทย์สาธิต กรเณศ ...... อาย.ุ...........66........... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี.…250/2..ซอยทองหลอ่...8…  ถนน……....สขุมุวิท 55............. ตําบล/แขวง...........คลองตนั.................... 

อําเภอ/เขต……......วฒันา........................ จงัหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหสัไปรษณีย์......10110................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ..................... นายปารเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........55............. ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสติ........... ตําบล/แขวง.....................-..................... 

อําเภอ/เขต……......หลกัสี.่........................ จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย์......10210................... หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ...................... นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค....... อาย.ุ.......54......... ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี..52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมเินียม ห้อง 29บี..  ซอยสขุมุวทิ 3… ถนนสขุมุวิท…..  ตําบล/แขวง....-…. 

อําเภอ/เขต.............วฒันา.......................  จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............. รหสัไปรษณีย์......10110.........................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดท่ีี 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระราม

ท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน........................................... เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ .................................................... หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน........................................... เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด............................................................................................................ เสยีง 
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(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

วาระที่ 2:  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

(ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง)  

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

3. นายแพทย์สาธิต กรเณศ 

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

วาระที่ 7:  พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(7) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้

ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

  ลงช่ือ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 

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

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

                   

 

หมายเหตุ: 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดท่ีี 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที่:…………  เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

 

วาระที่:…………  เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

 

วาระที่:…………  เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

 

 

 

 


