
สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 9 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น     เขียนที�...................................................................... 
วนัที�...............เดือน............................พ.ศ.................. 

 
 

 (1) ข้าพเจ้า…………………………………………………….. สญัชาติ……….…. อยูบ้่านเลขที�………………….   
ถนน…………………..……...…ตําบล/แขวง….…..………………………อําเภอ/เขต……………….……………………….. 
จงัหวดั…………………………..รหสัไปรษณีย์……..…………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั 6งสิ 6นรวม………………..……………หุ้น และ 
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................เสยีง ดงันี 6 
      หุ้นสามญั……..…………….…..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสยีง 

 (3) 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.   นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท    
          อยูบ้่านเลขที� 135/23 หมูที่� 9 แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบรีุ 11130 หรือ 

 5.   นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ   
     อยูบ้่านเลขที� 247 ซอยพฒันาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

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

 7.   นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ    
     อยูบ้่านเลขที� 86/1 ซอยศนูย์วิจยั 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ 

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

    9.   นาย Sudiarso   Prasetio กรรมการอิสระ  
 อยูบ้่านเลขที� 1550 อาคารธนภมูิ ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร      

10400 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัศุกร์ที� 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ  
ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั 6น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที� 991 ถนนพระราม 1  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 6งนี 6 ดงันี 6 
 วาระที� 1 เรื�อง  รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั1งที� 1/2557 

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชมุ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี 6  
 

  วาระที� 2 เรื�อง  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงาน
    คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ 1นสุด
    วันที� 31 ธันวาคม 2557 

         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 

       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

   วาระที� 3 เรื�อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
   รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ 1นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557  
         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

           (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

  วาระที� 4 เรื�อง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

 วาระที� 5 เรื�อง      พิจารณาเลือกตั 1งกรรมการ 
 

               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
 

                            การแตง่ตั 6งกรรมการทั 6งชดุ 
     เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

                            การแตง่ตั 6งกรรมการเป็นรายบคุคล 
           1. ชื�อกรรมการ  นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ   

      เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
           2. ชื�อกรรมการ  นายองอาจ เอื 6ออภิญญกลุ  

      เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
                      3. ชื�อกรรมการ  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  

                    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
                  4. ชื�อกรรมการ  นายวีระเจตต์ วอ่งกศุลกิจ 

                    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
 
 
 



 

 
3

 วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษัทจาก จาํนวน 12 คน เป็น 13 คน   
   และแต่งตั 1งกรรมการใหม่ จาํนวน 1 คน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล 

               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
 

            เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย                          งดออกเสยีง 
 
                  

วาระที� 7 เรื�อง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
    เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
 

วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาแต่งตั 1งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

       (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
          เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย                    งดออกเสยีง 
 

วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี)จึงไมม่ีการลงมติใดๆใน

วาระนี 6 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี 6ให้ถือว่าการ       
ลงคะแนนเสียงนั 6นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

 

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

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

หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั 6งกรรมการสามารถเลือกตั 6งกรรมการทั 6งชดุหรือเลือกตั 6งกรรมการเป็นรายบคุคล 


