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              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  เขียนท่ี                 
 

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ   อยู่บ้านเลขท่ี   ซอย   
 
 ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั    
 
 รหสัไปรษณีย์     
                   
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั         

 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                เสียง  ดงันี ้

                              
 หุ้นสามญั           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  

                          
  หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 

                                    
(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

 
  1. ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    

  
 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      

 
หรือ 

                                                                                    
   ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    
  

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
 

  2. กรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
   
   (ก) นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
 
   (ข) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 
 
   (ค) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2564) 
                                                                                     

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลืออยู่เป็นผู้ รับมอบฉัน ทะ
แทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม วิสามญัผู้ถือหุ้น  ครัง้ที ่ 1/2564 ในว ันพฤหัสบดีท่ี  
26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
 
 

กรณีเลอืกข้อ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี  1. 
และระบช่ืุอผู้รับมอบอ านาจ 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี  2. 
และเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่ง 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

  หุ้นสามญั    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสยีง     

  หุ้นบริุมสิทธิหุ้น    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด   เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้

วาระที่ 1.1  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย 
จ ากัด (มหาชน) (ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด 
(มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถงึมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP 
Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน ) ให้แก่ นางศุภลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrantพิจารณาอนุมัติ
เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP 
Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน)  ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ กรรมการบริหาร และ
ประธานอ านวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผู้มอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………)  
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในในประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  ครัง้ที ่ 1/2564 ในว ันพฤหัสบดีที ่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น . ผ่านสื่ออิเล ็กทรอนิกส์                      
(E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง   

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 

 


