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

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 
เขียนที่_______ __________________________  
วนัที_่________เดือน________________________ พ.ศ. 2564 

(1) ข้าพเจ้า   __________     ____   
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่ _______ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   _________ รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ( Custodian ) ให้กบั____________________________________________________ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  บางสะพานบาร์มิล  จ ากัด ( มหาชน ) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________________เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั______________________________เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั______________________________เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
1.       ________  อาย ุ ________ ปี 

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

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

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

4.  นายชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อาย ุ76 ปี อยูบ้่านเลขที่ 86 ซอยสิรินธร 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ใน
วนัที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์   สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981      ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืนด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
มอบฉันทะบางสว่น คือ 

หุ้นสามญั_________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ_______________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด______________________________เสียง 
 ( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(1)   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

(2) วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(3) วาระที ่3  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

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

(4) วาระที ่4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจา่ยเงินปันผล 
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

(5) วาระที ่5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ช่ือกรรมการ            นายทวีศกัดิ์ เสนาณรงค์ 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
2.  ช่ือกรรมการ            นายคมกริช ประชากริช 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
3.  ช่ือกรรมการ           นายหลี่ เจี่ยน หง 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 

(6) วาระที ่6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(7) วาระที ่7  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 ( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉันทะ 
         (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
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หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน ( Custodian ) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
( 1 ) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
( 2 ) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน ( Custodian ) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.   ประชมุ ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  
สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระที่________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
   วาระที่________________เร่ือง__________________________________________________________ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระที่________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระที่  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
วาระที่  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ตอ่  ) 
 ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 
    เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

     เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

     เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

     เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

     เหน็ด้วย.......เสียง       ไม่เหน็ด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 


