
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

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

 

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

 

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

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

    7.   นาย Sudiarso   Prasetio กรรมการอิสระ  
 อยู่บ้านเลขที� 1550 อาคารธนภมูิ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร     

10400 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพธุที� 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ  ห้อง
รอยัลพารากอนฮอลล์ W ชั  น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที� 991 ถนนพระราม1  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั  งนี   ดงันี   
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั  งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

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

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั  งนี   ดงันี   
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   วาระท ี�  1 เรื�อง  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2561 

   เป็นวาระรับทราบรายงานการประชมุ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี    
 

  วาระท ี�  2 เรื� อง  รับท ราบผลการดําเนินงาน ของบริษัท ฯ  ในรอบปี 2561 แ ละรับรองรายงาน
    คณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําปี  สิ -นสุด
    วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2561 

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

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

   วาระท ี�  3 เรื�อง  พ ิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการ เงินแ ละงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สําหรับ
    รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ -นสุดวันท ี�  31 ธ ันวาคม 2561 

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

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

 

  วาระท ี�  4 เรื�อง  พ ิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 
วาระท ี�  5 เรื�อง พ ิจารณาเลือกตั -งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
                            การแตง่ตั  งกรรมการทั  งชดุ 

 เห็นด้วย.....................เสียง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง    งดออกเสยีง...............เสยีง                            
 
การแตง่ตั  งกรรมการเป็นรายบคุคล  

           1. ชื�อกรรมการ  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย...................เสยีง     งดออกเสยีง..............เสยีง    

  
    2. ชื�อกรรมการ  นายตีรณ พงษ์มฆพฒัน์ 

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

3. ชื�อกรรมการ  นายระวิ คอศิริ 
 เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง    งดออกเสยีง................เสยีง 
 

4. ชื�อกรรมการ  Mr.Sudiarso Prasetio 
         เห็นด้วย.....................เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง    งดออกเสยีง................เสยีง       
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 วาระท ี�  I.  พ ิจารณาอนุมัต ิการแต่งตั -งกรรมการใหม่จาํนวน 2 คน  
6.1  พ ิจารณาอนุมัต ิแต่งตั -ง นายพิช ัย ดุษฎีกุลช ัย 

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

    เห็นด้วย.....................เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง     งดออกเสียง................เสยีง       
 

6.2 พ ิจารณาอนุมัต ิแต่งตั -ง นายธีรภทัร สงวนกชกร 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 
วาระท ี�  7 เรื� อง พ ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

วาระท ี�  8 เรื� อง พ ิจารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

วาระท ี�  9. เรื� อง พ ิจารณาแก้ไขเพ ิ�มเติมข้อบังคับ ข้อ 31 เรื� องการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น  
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 
วาระท ี�  10.  พ ิจารณาอนุมัต ิเปลี�ยนแปลงตราประท ับบริษัท และแก้ไขเพ ิ�มเติมข้อบังคับบริษัท 
   ข้อ 53 เพ ื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับ 

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

          เห็นด้วย.....................เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง     งดออกเสียง................เสยีง   
 
วาระที� 11. พ ิจารณาอนุมัต ิลดทุนจดทะเบียนและ พิจารณาอนุมัต ิแก้ไขเพ ิ�มเติมบริคณห์สนธิของ

บริษัทข้อ 4 เรื� องท ุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 



 4

 
  วาระท ี�  12  พ ิจารณาเรื� องอ ื�นๆ  (ถ้ามี)  
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไมม่ีการลงมติใดๆ  ในวาระนี   
 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี  ให้ถือว่าการ       
ลงคะแนนเสยีงนั  นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

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

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

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

หมายเหต  ุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี  ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั  งให้ 
    คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั  น 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื      (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนาม  
ในหนงัสือมอบฉันทะแทน  (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตั  งกรรมการสามารถเลือกตั  งกรรมการทั  งชดุหรือเลือกตั  งกรรมการเป็นรายบคุคล 


