หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น)
เขียนที่ _______________________________
วันที่ ________ เดือน _________ พ.ศ. _______
(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
1.
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน _____________________ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย_์ _______________________หรื อ
2.
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน _____________________ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
3.
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน _____________________ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์ __________________________
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจาปี ครั้งที่ 22 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสี ลม
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
 หุน้ สามัญ
 หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจาปี ครั้ งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที่ 2 รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2557 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
วาระที่ 3 รั บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2557

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. หน้า 1 ของ 4

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2557
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

เสี ยง

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

3. นายโฆสิ ต ปั้นเปี่ ยมรัษฎ์
 เห็นด้วย
4. นายเดชา ตุลานันท์
 เห็นด้วย

5. นายชาติศิริ โสภณพนิช
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

6. นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 7 รั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. หน้า 2 ของ 4

วาระที่ 9 เรื่ องอื่น ๆ
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
( ______________________________ )
ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ______________________________ )

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ______________________________ )

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ______________________________ )

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุน ต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ ค สั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะตามแนบ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. หน้า 3 ของ 4

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 22 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 30
เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่……… เรื่ อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
วาระที่……… เรื่ อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
วาระที่……… เรื่ อง..............................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. หน้า 4 ของ 4

