
 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 

 

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

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

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

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

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

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

เป็นผู้ ถือหุ้นของ           บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)         

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั...................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................เสียง 

หุ้นบริุมสทิธิ................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1. ช่ือ....................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี....................... 

ถนน....................................................ตําบลแขวง..........................................อําเภอ............................................. 

จงัหวดั.............................................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

2. ช่ือ....................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี....................... 

ถนน....................................................ตําบลแขวง..........................................อําเภอ............................................. 

จงัหวดั.............................................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

3. ช่ือ....................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี....................... 

ถนน....................................................ตําบลแขวง..........................................อําเภอ............................................. 

จงัหวดั.............................................................................รหสัไปรษณีย์........................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน้ 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้าท่ี 1 

 



 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตใิห้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ     

บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นสามัญเดมิของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล 

คอนโทรล จาํกัด 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

วาระที่ 4      พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามท่ีเหน็สมควร 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

      ลงช่ือ____________________________________ผู้มอบฉนัทะ 

                        (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ____________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                        (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะต้องพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม

ได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ 

 

หน้าท่ี 3 

 



 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถนุายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2   

ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 หรือ

ท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

__________________________________________ 

  วาระที่__________

 เร่ือง_____________________________________________________________   

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

  วาระที่__________ เร่ือง_____________________________________________________________   

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

  วาระที่__________ เร่ือง_____________________________________________________________   

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย.......…….เสียง   ไมเ่หน็ด้วย…...……เสียง  งดออกเสียง………เสียง 

 

      ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุ

ประการ 

 

      ลงช่ือ__________________________________ผู้มอบฉนัทะ 

                        (_________________________________) 

              วนัท่ี______________________________ 

       

      ลงช่ือ__________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                        (_________________________________)  

              วนัท่ี______________________________ 

หน้าท่ี 4 

 


	หมายเหตุ

