
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั -งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

       เขียนที�...................................................................... 
วนัที�...............เดือน............................พ.ศ.................. 

 

 (1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….……..สญัชาติ………….……….
สาํนกังานตั  งอยูเ่ลขที�…………………….….ถนน……………..………..……...…ตําบล/แขวง…...…..………………………
อําเภอ/เขต……………….…………………….. จงัหวดั………….………………………..รหสัไปรษณีย์……………………. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั………………………………………………………... 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั  งสิ  นรวม……………………………..……………หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................เสยีง ดงันี   
      หุ้นสามญั……..…………….…..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้  
1. ชื�อ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขที�………….. ถนน………………….… 

     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

2. ชื�อ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขที�………….. ถนน………………….… 
    ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

3. ชื�อ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขที�………….. ถนน………………….… 
     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

4.   นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท    
          อยูบ้่านเลขที� 135/23 หมูที่� 9 แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบรีุ 11130 หรือ 

 5.   นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ   
     อยูบ้่านเลขที� 247 ซอยพฒันาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

     6.   นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ  
     อยูบ้่านเลขที� 68/347 ซอยรามคําแหง 164 แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10510 หรือ     

 7.   นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ    
     อยูบ้่านเลขที� 86/1 ซอยศนูย์วิจยั 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ 

 8.   นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ   
  อยูบ้่านเลขที� 481 หมูบ้่านนิชดาธานี โครงการการันต์  ถนนสามคัคี ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 หรือ 

    9.   นาย Sudiarso   Prasetio กรรมการอิสระ  
 อยูบ้่านเลขที� 1550 อาคารธนภมูิ ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร      

10400 
 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 ข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารที� 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. 
 ณ  ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั  น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที� 991 ถนนพระราม 1  เขต
 ปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั  งนี   ดงันี   
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั  งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

       หุ้นสามญัจํานวน…….……….....หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................เสยีง 
       รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั  งหมด.............................เสยีง 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั  งนี   ดงันี   
 

   วาระที� 1 เรื�อง  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 

   เป็นวาระรับทราบรายงานการประชมุ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี    
 

  วาระที� 2 เรื�อง  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงาน
    คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ -นสุด
    วันที� 31 ธันวาคม 2558 

         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

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

   วาระที� 3 เรื�อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
    รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ -นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
           (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

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

 

  วาระที� 4 เรื�อง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 วาระที� 5 เรื�อง พิจารณาเลือกตั -งกรรมการ 
   
 5.1 อนุมัติแต่งตั -งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ  
 

               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
     เห็นด้วย.....................เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง                             

   
5.2 อนุมัติเลือกตั -งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

                            การแตง่ตั  งกรรมการทั  งชดุ 
 เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง   งดออกเสยีง................เสยีง                            

การแตง่ตั  งกรรมการเป็นรายบคุคล  
           1. ชื�อกรรมการ  นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์   

เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง   งดออกเสยีง................เสยีง                            
2. ชื�อกรรมการ  นาย  Sudiarso  Prasetio    
เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง    งดออกเสยีง................เสยีง                            
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                      3. ชื�อกรรมการ  นายระวิ คอศิริ   
 เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง   งดออกเสยีง................เสยีง                            
 4. ชื�อกรรมการ  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ   

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

 

                  

 วาระที� 6 เรื�อง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

  วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาํนวน 823,026,240 บาท จากทุน
  จดทะเบียนจาํนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,581,878,550  
  บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที�ยงัไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 823,026,240 หุ้นซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้น
  ละ 1.00 บาทและแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุน
  จดทะเบียนของบริษัทฯ  
          (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
 

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

  วาระที� 9 เรื�องพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาํนวน 2,581,878,550 บาท จาก
  ทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,581,878,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 5,163,757,100 
  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 2,581,878,550 หุ้นซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  
  1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจด 
  ทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
 

            เห็นด้วย.....................เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง      งดออกเสยีง................เสยีง     
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  วาระที� 10 เรื�อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื�อ 
    รองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

  10.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื -อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั-งที� 3 
 (" ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ") จาํนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม
 ของบริษัทฯที�จองซื -อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้น
 เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ�มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดง
 สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
 

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

   10.2   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน จาํนวน 2,581,878,550 หุ้น 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

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

วาระที� 11 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไมม่ีการลงมติใดๆ  ในวาระนี   
 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการ       
ลงคะแนนเสยีงนั  นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื�อ………………......………...…..ผู้มอบฉนัทะ        
                       (………………...............…….) 

ลงชื�อ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 

ลงชื�อ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 

ลงชื�อ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                           (……......………………………) 

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี  ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั  งให้ 
    คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั  น 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ      (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนาม  
ในหนงัสือมอบฉันทะแทน  (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั  งกรรมการสามารถเลือกตั  งกรรมการทั  งชดุหรือเลือกตั  งกรรมการเป็นรายบคุคล 


