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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรับ Custodian) 

                                                        เขียนที.่...............................................................................................  
                                                        วนัท่ี............................................  เดือน...................................... พ.ศ................................. 
(1) ข้าพเจ้า…...........................................................................................................สญัชาติ..................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี............................................... ถนน..................................................  ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................  จงัหวดั............................................... รหสัไปรษณีย์…............................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………........................................................................... 

(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง  ดงันี ้

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)  ช่ือ...................................................................................................…. อาย.ุ............................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี..............................................  ถนน.........................................  ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................  จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย์.…....................................... 
เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP) *…................................................อีเมล์ *............................................................หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ....................  นายแพทย์สาธิต กรเณศ ...... อาย.ุ...........68........... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.…250/2..ซอยทองหลอ่...8…  ถนน……....สขุมุวิท 55............. ต าบล/แขวง.............คลองตนั......................... 
อ าเภอ/เขต……......วฒันา........................ จงัหวดั……….กรุงเทพฯ........... รหสัไปรษณีย์..........10110.......................หรือ 

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ..................... นายปารเมศ เหตระกลู.........  อาย.ุ.........57............. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี …….…1/4…………………. ถนน .........วิภาวดีรังสติ........... ต าบล/แขวง..........................-........................ 
อ าเภอ/เขต……......หลกัสี.่........................ จงัหวดั…......กรุงเทพฯ............  รหสัไปรษณีย์.........10210.......................หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ
ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน........................................... เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ .................................................... หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน........................................... เสยีง 
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด............................................................................................................ เสยีง 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลูทัง้หมด โดยเฉพาะท่ีระบุ ุ(*) ให้ถกูต้อง ครบถ้วน มิเช่นนัน้ บริษัทฯ จะไมส่ามารถจดัสง่ ช่ือผู้ ใช้ (Username) รหสัผู้ ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน
เพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1:  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
(ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง)  
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ 
 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
2. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม  

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย....................เสยีง  งดออกเสยีง....................เสยีง 
3. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 

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

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 6:  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
  ลงช่ือ ……...…………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
                    (...............................................................) 
  ลงช่ือ ……...………………………………………....... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                    (...............................................................) 
   
                   
 

หมำยเหตุ: 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 


