
สิ�งท ี� ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ท ี�จะมอบฉันทะที�ละเอ ียดชัดเจนตายตัว) 
 

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

 
 

 (�) 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 

 (8) 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.   นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ    
     อยูบ้่านเลขที� ?@/� ซอยศนูย์วิจยั ? แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร �B8CB หรือ  

    5.   นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ  
     อยูบ้่านเลขที� @?/8GH ซอยรามคําแหง �@G แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร �BI�B หรือ      

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

    7.   นาย Sudiarso   Prasetio กรรมการอิสระ  
 อยู่บ้านเลขที� 1550 อาคารธนภมูิ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร      

10400 
 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัองัคารที�  3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ  
ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 8 ชั 6น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที� 991 ถนนพระราม 1  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 6งนี 6 ดงันี 6 
 วาระที� * เรื� อง  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2560 

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชมุ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี 6  
 

  วาระท ี�  2 เรื�อง  รับท ราบผลการดําเนินงาน ของบริษัท ฯ  ในรอบปี 2560 แ ละรับรองรายงาน
    คณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําปี  สิ 8นสุด
    วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2560 

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

       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

   วาระท ี�  < เรื� อง  พ ิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐาน ะการ เงินและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ส ําหรับ
   รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ 8นสุดวันท ี�  <* ธ ันวาคม 2560  
         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

           (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

  วาระท ี�  A เรื�อง  พ ิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

 วาระท ี�  B เรื�อง      พ ิจารณาเลือกตั 8งกรรมการแทนกรรมการท ี�ออกตามวาระ 
 

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

                            การแตง่ตั 6งกรรมการทั 6งชดุ 
     เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

                            การแตง่ตั 6งกรรมการเป็นรายบคุคล 
           1. ชื�อกรรมการ  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 

      เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

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

                      3. ชื�อกรรมการ  นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
                    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

                  4. ชื�อกรรมการ  นางสมฤดี ชยัมงคล 
                    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
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วาระท ี�  6 เรื� อง พ ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 
    เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
 

 
วาระท ี�  7 เรื� อง พ ิจารณาแต่งตั 8งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

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

          เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย                    งดออกเสยีง 
 

วาระท ี�  8 พ ิจารณาเรื�องอ ื�นๆ  (ถ้ามี)  
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี)จึงไมม่ีการลงมติใดๆใน

วาระนี 6 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที� ไม่เป็นไปตามที� ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี 6ให้ถือว่าการ       
ลงคะแนนเสียงนั 6นไมถ่กูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

 

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

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

หมายเหต  ุ 
1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั 6งกรรมการสามารถเลือกตั 6งกรรมการทั 6งชดุหรือเลอืกตั 6งกรรมการเป็นรายบคุคล 


