
         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 

       เขียนที่...................................................................... 

วันที่...............เดือน............................พ.ศ.................. 
 

 (1) ขาพเจา………………………………………………………………………….……..สัญชาติ………….……….

สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………………….….ถนน……………..………..……...…ตําบล/แขวง…...…..………………………

อําเภอ/เขต……………….…………………….. จังหวัด………….………………………..รหัสไปรษณีย……………………. 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ………………………………………………………... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม……………………………..……………หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................................เสียง ดังนี้ 

      หุนสามัญ……..…………….…..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั..................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉันทะให  

1. ชื่อ…………………………………. อายุ……… ป อยูบานเลขที่………….. ถนน………………….… 

     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จังหวัด…………….......รหัสไปรษณีย………หรือ 

2. ชื่อ…………………………………. อายุ……… ป อยูบานเลขที่………….. ถนน………………….… 

    ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จังหวัด…………….......รหัสไปรษณีย………หรือ 

3. ชื่อ…………………………………. อายุ……… ป อยูบานเลขที่………….. ถนน………………….… 

     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จังหวัด…………….......รหัสไปรษณีย………หรือ 

4.   นายเกริกไกร จีระแพทย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท อายุ 66 ป  

    อยูบานเลขที่ 135/23 หมูที่ 9 แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบุรี 11130 หรือ 

   5.    นายมนตรี มงคลสวัสดิ์   กรรมการอิสระ อายุ 66 ป 

     อยูบานเลขที่ 123/160 ดุสิตอเวนิว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ 

   6.    นายกอปร กฤตยากีรณ   กรรมการอิสระ อายุ 70 ป   

      อยูบานเลขที่ 246 ซอยศูนยวิจัย แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ     

   7.    นายรัตน พานิชพันธ  กรรมการอิสระ  อายุ 62 ป  

    อยูบานเลขที่ 86/1 ซอยศูนยวิจัย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ 

   8.    นายสมเกียรติ เจริญกุล  กรรมการอิสระ อายุ 68 ป  

       อยูบานเลขที่ 243 หมูบานศานตินิเวศน ซอย 5 ถนนลาดพราว 115 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  

      กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ     

   9.    นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล  กรรมการอิสระ อายุ 66 ป  

    อยูบานเลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หองพลาซา       

แอทธินี 1 โรงแรมพลาซา แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
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 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวน คือ  

       หุนสามัญจํานวน…….……….....หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสียง 

     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.............................เสียง 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

                  (1)          วาระที่ 1  เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

       (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย……..……..เสียง        ไมเห็นดวย……....….เสียง          งดออกเสียง……..….เสียง 

  วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 

       (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย……..……..เสียง          ไมเห็นดวย………..เสียง          งดออกเสียง………..….เสียง 

   วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่   

                           31 ธันวาคม 2551 

       (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย……..……..เสียง        ไมเห็นดวย……....….เสียง          งดออกเสียง……..….เสียง 

  วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 

       (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย……..……..เสียง        ไมเห็นดวย……....….เสียง          งดออกเสียง……..….เสียง 

(2)      วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

            (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

        (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                  5.1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

                            การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดวย…..……..เสียง       ไมเห็นดวย……….เสียง         งดออกเสียง………..เสียง 

                            การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

       1.  ชื่อกรรมการ  นายสุนทร วองกุศลกิจ 

เห็นดวย…...……..เสียง      ไมเห็นดวย………….เสียง     งดออกเสียง…..……..เสียง 

       2. ชื่อกรรมการ  นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 

เห็นดวย…...……..เสียง      ไมเห็นดวย………….เสียง      งดออกเสียง….……..เสียง 

                  3. ชื่อกรรมการ  นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 

เห็นดวย…...……..เสียง      ไมเห็นดวย………….เสียง      งดออกเสียง….……..เสียง 

                  4. ชื่อกรรมการ  นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 

เห็นดวย…...……..เสียง      ไมเห็นดวย………….เสียง      งดออกเสียง….……..เสียง 
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               5.2.การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

เห็นดวย…...……..เสียง      ไมเห็นดวย………….เสียง      งดออกเสียง….……..เสียง 

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี 

       (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย…...……..เสียง        ไมเห็นดวย………….เสียง         งดออกเสียง….……..เสียง 

วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

              เพื่อใหผูถือหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) จึงไมมี               

   การลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ       

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ………………......………...…..ผูมอบฉันทะ        

                       (………………............…….) 

ลงชื่อ….........………………………..ผูรับมอบฉันทะ 

                              (……......……………………) 

ลงชื่อ….........………………………..ผูรับมอบฉันทะ 

                              (……......……………………) 

ลงชื่อ….........………………………..ผูรับมอบฉันทะ 

                              (……......……………………) 
 
 
หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 

    คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

     (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

  (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 


