
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

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

 

 (1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….……..สญัชาติ………….……….
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่…………………….….ถนน……………..………..……...…ต าบล/แขวง…...…..………………………
อ าเภอ/เขต……………….…………………….. จงัหวดั………….………………………..รหสัไปรษณีย์……………………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั………………………………………………………... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………………………..……………หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................เสยีง ดงันี ้
      หุ้นสามญั……..…………….…..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้  
1. ช่ือ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขท่ี………….. ถนน………………….… 

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

2. ช่ือ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขท่ี………….. ถนน………………….… 
    ต าบล/แขวง……….……..อ าเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

3. ช่ือ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขท่ี………….. ถนน………………….… 
     ต าบล/แขวง……….……..อ าเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

4.   นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท อาย ุ69 ปี  
    อยูบ้่านเลขท่ี 135/23 หมูท่ี่ 9 แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบรีุ 11130 หรือ 

   5.    นายมนตรี มงคลสวสัดิ ์  กรรมการอิสระ อาย ุ69 ปี 
     อยูบ้่านเลขท่ี 13/47 หมูท่ี่ 8 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ 
   6.    นายกอปร กฤตยากีรณ   กรรมการอิสระ อาย ุ73 ปี   
      อยูบ้่านเลขท่ี 246 ซอยศนูย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ     
   7.    นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ  อาย ุ65 ปี  

    อยูบ้่านเลขท่ี 86/1 ซอยศนูย์วิจยั 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ 
   8.    นายสมเกียรติ เจริญกลุ  กรรมการอิสระ อาย ุ71 ปี  
       อยูบ้่านเลขท่ี 243 หมูบ้่านศานตินิเวศน์ ซอย 5 ถนนลาดพร้าว 115 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
      กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ     

   9.    นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ อาย ุ69 ปี  
    อยูบ้่านเลขท่ี 247 ซอยพฒันาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน แทนข้าพเจ้า 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวนัพฤหสับดีที่ 5 เมษายน  2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
พลาซา่แอทธินี 1 โรงแรมพลาซา่ แอทธินี , รอยลั เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

       หุ้นสามญัจ านวน…….……….....หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................เสยีง 
       รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด.............................เสยีง 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
                                วาระท่ี 1 เร่ือง รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554        

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย……..……..เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย……....….เสยีง          งดออกเสยีง……..….เสยีง 
  วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
       (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   เห็นด้วย……..……..เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย………..เสยีง          งดออกเสยีง………..….เสยีง 

   วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบ 
ระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     เห็นด้วย……..……..เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย……....….เสยีง          งดออกเสยีง……..….เสยีง 
  วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

       (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     เห็นด้วย……..……..เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย……....….เสยีง          งดออกเสยีง……..….เสยีง 
          วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
          (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

       (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                  5.1. การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
                            การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย…..……..เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง         งดออกเสยีง………..เสยีง 
                            การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

       1.  ช่ือกรรมการ  นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 
เห็นด้วย…...……..เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง     งดออกเสยีง…..……..เสยีง 

       2. ช่ือกรรมการ  นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ 
เห็นด้วย…...……..เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง      งดออกเสยีง….……..เสยีง 

                  3. ช่ือกรรมการ  นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
เห็นด้วย…...……..เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง      งดออกเสยีง….……..เสยีง 
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            4. ช่ือกรรมการ  นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
               เห็นด้วย………….เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง      งดออกเสยีง……….เสยีง 

5.2        การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกและให้วาระเทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีลาออก 
                               การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย…..……..เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย……….เสยีง         งดออกเสยีง………..เสยีง 
                            การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

       1.  ช่ือกรรมการ  นายระวิ    คอศิริ 
เห็นด้วย…...……..เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง     งดออกเสยีง…..……..เสยีง 

       2. ช่ือกรรมการ  นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์ 
เห็นด้วย…...……..เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง      งดออกเสยีง….……..เสยีง 

 5.3  การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
เห็นด้วย…...……..เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง      งดออกเสยีง….……..เสยีง 

วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
       (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
     เห็นด้วย…...……..เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง         งดออกเสยีง….……..เสยีง 

วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 

    (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย…...……..เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย………….เสยีง         งดออกเสยีง….……..เสยีง 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
              เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไมม่ี               

   การลงมติใดๆ ในวาระนี ้
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระ ใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ       
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ………………......………...…..ผู้มอบฉนัทะ        
                       (………………...............…….) 

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

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

ลงช่ือ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 
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หมายเหตุ  
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
    คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
     (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 


