แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับ Custodian)
เขียนที.่ ...............................................................................................
วันที่............................................ เดือน...................................... พ.ศ.................................
(1) ข้ าพเจ้ า…...........................................................................................................สัญชาติ.....................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่............................................... ถนน.................................................. ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต................................................. จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์….............................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ……………...........................................................................
(2) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ชื่อ...................................................................................................…. อายุ............................. ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.............................................. ถนน......................................... ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์.….......................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP) *…................................................อีเมล์ *............................................................หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ .................... นายแพทย์ สาธิต กรเณศ ...... อายุ............68...........ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.…250/2..ซอยทองหล่อ...8… ถนน……....สุขมุ วิท 55............. ตาบล/แขวง.............คลองตัน.........................
อาเภอ/เขต……......วัฒนา........................ จังหวัด……….กรุงเทพฯ........... รหัสไปรษณีย์..........10110.......................หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ..................... นายปารเมศ เหตระกูล......... อายุ..........57.............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสิต........... ตาบล/แขวง..........................-........................
อาเภอ/เขต……......หลักสี.่ ........................ จังหวัด…......กรุงเทพฯ............ รหัสไปรษณีย์.........10210.......................หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อ
ที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน........................................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .................................................... หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน........................................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด............................................................................................................
ั้
เสียง

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้ อมูลู ทังหมด
้
โดยเฉพาะที่ระบุุ (*) ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน มิเช่นนัน้ บริ ษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้ แก่ท่าน
เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมุ ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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(5) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1: รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
(ระเบียบวาระนี ้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อ
เห็นด้ วย....................เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
เห็นด้ วย....................เสียง
2. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
เห็นด้ วย....................เสียง
3. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
เห็นด้ วย....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย....................เสียง

งดออกเสียง....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย....................เสียง

งดออกเสียง....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย....................เสียง

งดออกเสียง....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย....................เสียง

งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
วาระที่ 6: พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จ จริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉันทะ
(...............................................................)
ลงชื่อ ……...………………………………………....... ผู้รับมอบฉันทะ
(...............................................................)

หมำยเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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