
        

     หน้า   1     ของจ านวน     3    หน้า 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------------------------------------  
เขียนท่ี………………………..........………..………………..  
วนัท่ี……………..เดือน…………….........………. พ.ศ. 2564 

(1) ข้าพเจ้า………………………....…………………………………………………….สญัชาต.ิ......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บำงสะพำนบำร์มิล จ ำกัด (มหำชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................... ............เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................................. ......เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
1. .............................................................................................................. อาย.ุ...........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
 อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................หรือ 

2. .............................................................................................................. อาย.ุ...........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

3. .............................................................................................................. อาย.ุ..........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
 อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................หรือ 

4.   นายชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ76 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 86 ซอยสิรินธร 
2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์   สีลม 
กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(1) วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
(2) วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
(3) วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
(4) วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล  

 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)       ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
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       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
(5) วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ช่ือกรรมการ            นายทวีศกัดิ ์เสนาณรงค์ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
2.  ช่ือกรรมการ            นายคมกริช ประชากริช 

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง 
3.  ช่ือกรรมการ            นายหล่ี เจ่ียน หง                                   

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง 
(6) วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
(7) วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 ( 6 ) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (________________________________) 
หมำยเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บำงสะพำนบำร์มิล จ ำกัด (มหำชน)  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ประชมุ ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์     
สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระที่________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
วาระที่________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
วาระที่________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย        ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ตอ่  ) 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
 
 


