
        

หน้า   1     ของจ านวน     4    หน้า 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี_______ __________________________  
วนัท่ี_________เดือน________________________ พ.ศ. 2563 

 
(1) ข้าพเจ้า   __________     ____   

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี _______ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   _________ รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ____________________________________________________ 
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  บางสะพานบาร์มิล  จ ากัด ( มหาชน ) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________________เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________________เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
1.       ________  อาย ุ ________ ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย์ ________  หรือ 

2 .       ________  อาย ุ ________ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย์ ________  หรือ 

3 .       ________  อาย ุ ________ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย์ ________  หรือ 

4.  นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ55 ปีอยู่บ้านเลขท่ี 88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่ม
ล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์   สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
มอบฉันทะบางส่วน คือ 

หุ้นสามญั_________________หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ_______________หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด______________________________เสียง 
 
 ( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(1)   วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
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(2) วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(3) วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(4) วาระท่ี 4  รับทราบรายงานสรุปโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(5) วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย 
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 

(6) วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ            นายฟาง จิน หลง 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
2.  ชื่อกรรมการ            นายหลี่ เยะ เหวิน 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
3.  ชื่อกรรมการ           นายอนวุตั ชยักิตติวนิช 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 

(7) วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(8) วาระท่ี 8  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
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 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กู ต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 
 ( 6 ) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมกีารพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ 
         (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
 
 
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน ( 
Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
( 1 ) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
( 2 ) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดยีน ( Custodian ) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากัด (มหาชน)  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.   ประชมุ ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  
สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
   วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระท่ี  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ต่อ  ) 
 ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 
    เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 


