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สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี9(2) 

         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบทีกาํหนดรายการตา่งๆทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                เขียนที...................................................................... 

          วนัที...............เดือน............................พ.ศ.................. 
 (1) ขา้พเจา้………………………………………………..สญัชาติ…….…….…. อยู่บา้นเลขที………………….
ถนน…………….……………..……...…ตาํบล/แขวง………………….…..……………อาํเภอ/เขต……………….………  
จงัหวดั…………………………..รหสัไปรษณีย…์…..…………… 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม………………..……………หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง ดงันี 

      หุน้สามญั……..…………….…..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

1. ชือ…………………………………อาย…ุ……ปี อยู่บา้นเลขที………….. ถนน………………….… 
     ตาํบล/แขวง……….……..อาํเภอ/เขต……………..จงัหวดั……….......รหสัไปรษณีย…์……หร ือ 

2. ชือ…………………………………อาย…ุ……ปี อยู่บา้นเลขที………….. ถนน………………….… 
     ตาํบล/แขวง……….……..อาํเภอ/เขต……………..จงัหวดั……….......รหสัไปรษณีย…์……หร ือ 

3. ชือ…………………………………อาย…ุ……ปี อยู่บา้นเลขที………….. ถนน………………….… 
     ตาํบล/แขวง……….……..อาํเภอ/เขต……………..จงัหวดั……….......รหสัไปรษณีย…์……หร ือ 

 
 (4) กรรมการอิสระคนหนงึคนใด 

นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  กรรมการอิสระ  
   อยู่บา้นเลขที /  ซอยรามคาํแหง  แขวงมีนบรุ ีเขตมีนบรุ ีกรุงเทพฯ  หร ือ      
นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ   
อยู่บา้นเลขที  หมู่บา้นนิชดาธานี โครงการการนัต ์ ถนนสามคัคี ปากเกรด็ นนทบรุ ี  หร ือ  
นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการอิสระ 

 อยู่บา้นเลขที218ถนนจกัรพรรดิพงษ ์แขวงวดัโสมนสั เขตปอ้มปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หร ือ  
นายธีรภทัร สงวนกชกร  กรรมการอิสระ 

         อยู่บา้นเลขที 930 ถนนพระรามที 6 แขวงถนนเพชรบรุี เขตราชเทวี 10400 หร ือ  
          นายพิรยิะ เข็มพล  กรรมการอิสระ 
         อยู่บา้นเลขที 1/1  ถนนสขุมุวิท ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง สมทุรปราการ 10270 

 
 คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ขา้พเจา้ ใน ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกสป์ระจาํปี 2564 ในวนัที  2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ 
สาํนกังานใหญ่ของบรษัิทฯ กรุงเทพฯ เลขที 1550  ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพือ
พิจารณาวาระตา่งๆ ดงันี 
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 
วาระท  ี  เร ือง  ร ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี 2563 

เป็นวาระรบัทราบรายงานการประชมุ จงึไม่มีการลงมติในวาระนี  
วาระท  ี  เร ือง ร ับทราบผลการดาํเนินงานของบร ิษัทฯ  และรายงานประจาํปี   และพจิารณาอนุมัต  ิ

งบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สินสุด 
วันท  ี  ธันวาคม  

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
วาระท  ี  เร ือง พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
วาระท  ี  เร ือง พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระ 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
          การแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

     เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
          การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

           . ชือกรรมการ  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 
      เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

           . ชือกรรมการ  นายองอาจ เอืออภิญญกลุ 
      เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

                      . ชือกรรมการ  นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ 
                    เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

                         4. ชือกรรมการ  นางสมฤดี ชยัมงคล 
                            เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

วาระท  ี5 เร ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
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วาระท  ี6 เร ือง พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
          เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 

วาระท  ี 7 เร ือง พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพมิเตมิวัตถุประสงคข์องบร ิษัทฯ  และแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบร ิคณห ์
สนธ ิของบร ิษัทฯ  ข ้อ  3. (วัตถุประสงค )์ 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
       (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

          เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
วาระท  ี8 พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  (ถ้ามี)  

เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบรษัิทตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้(ถา้มี)จงึไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใหถื้อว่าการ       
ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง
หรอืเพิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงชือ………………......………...…..ผูม้อบฉนัทะ        
                       (………………...............…….) 

ลงชือ….........………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 

ลงชือ….........………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 

ลงชือ….........………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 

หมายเหตุ  
. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
 
 
 


