
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

 (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี……………………………………………………..

วนัท่ี………เดือน………………….…พ.ศ…………..……

(1) ขา้พเจา้……………………………............……….…….........…………….....สญัชาติ…………………………………

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั...........................................................................................

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  กนัยงอเีลคทริก  จ ำกดั (มหำชน)

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม…..……………….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง   ดงัน้ี

หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนน   ไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง

(2) ขอมอบฉนัทะให้

1

2

3

4 กรรมการอิสระ

นายธนบดี   กุสินทร์เกิด อาย ุ 75 ปี

อยูบ่า้นเลขท่ี 39/1 ซ.ประชาช่ืน 12  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ   10800

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพือ่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั

ประจ าปี 2563  ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฏาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนดฮ์อลล ์202-203 (GH 202-203) ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการ

และการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุน้สามญั ..................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.............เสียง

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง

………………………………………...อาย.ุ......…ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี……………….......ถนน...........................

ต าบล/แขวง.......................……...อ าเภอ/เขต…...........................……..จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..................  หรือ

………………………………………...อาย.ุ......…ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี……………….......ถนน...........................
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อยูบ่า้นเลขท่ี……………….............…………..ถนน…....……...………………..….....ต าบล/แขวง…....………………....….…..…………….

อ าเภอ/เขต……….……...………..…………........…จงัหวดั…………………….………………..รหสัไปรษณีย…์…........…….......………….

………………………………………...อาย.ุ......…ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี……………….......ถนน...........................

ต าบล/แขวง.......................……...อ าเภอ/เขต…...........................……..จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..................  หรือ

ต าบล/แขวง.......................……...อ าเภอ/เขต…...........................……..จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..................  หรือ

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

27 กรกฎาคม  2550 15.00 หอ้ง แกรนด ์บอลลูม 3 โรงแรม แกรนด์ไฮแอท  เอราวณั    กรุงเทพ 27 กรกฎาคม  2550 15.00หอ้ง แกรนด ์บอลลูม 3 โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ



วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี  2562

เพ่ือให้ผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 

 (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง

วำระที ่5 พิจำรณำเลอืกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
1. นายอรรถกฤช วิสุทธิพนัธ์

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง
2. นายอคิระ นาคามิชิ

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง
3.นายทาเคชิ โอชิมะ

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง
4. นายโทโมฮิโกะ คาไซ

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง
5. รศ. ดร.อิสสรีย ์ หรรษาจรูญโรจน์

เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง..........เสียง
วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
วำระที ่7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
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วำระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี

เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามและให้คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระน้ี

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

กิจการการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ

ลงช่ือ………………......……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ

หมายเหตุ
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

     ให้คสัโตเดียน  ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น
2 หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

     (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
     (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน ( Custodian )
3 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

     ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            (         นายธนบดี   กุสินทร์เกิด         )
ลงช่ือ………………......……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ
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         (……......………………………………….)

         (……......………………………………….)

ลงช่ือ………………......……………………….. ผูม้อบฉนัทะ


