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                                                หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                             สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
       อากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เขียนที่        
วนัที่   เดือน   พ.ศ.  2565  
 

(1) ข้าพเจ้า                สญัชาติ                อยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน                        ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้ รวม                                 หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียงดงันี ้
 หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                                                                      อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    หรือ 

(2)                                                                      อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   หรือ 

(3)                                                                      อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้   
 
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ประชมุเม่ือวนัที่                    

4  มิถนุายน 2564 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
   เห็นด้วย            เสียง      ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
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 วาระที่ 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี
2564 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
   เห็นด้วย            เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 

  วาระที่ 3 เร่ือง  พิจารณาการจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายและพิจารณาการจดัสรรกําไรเพื่อจ่าย        
เงินปันผล  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
   เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
                 วาระที่ 4 เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
  วาระที่ 5  เร่ือง   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ   

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
   เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                เสียง 

    
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

  ช่ือกรรมการ นายชาญ บลูกลุ   
 
   เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                เสียง 
   
  ช่ือกรรมการ นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต   
 
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
   
      ช่ือกรรมการ นายปีเตอร์ เวลดนั 
   
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                   เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
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              ช่ือกรรมการ นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ 
   
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                   เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
  

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม  2565                        
           (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย           เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
   

                 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125  
บาท แบง่ออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,184,280,411 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.125 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
BROOK-W7   

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

                        
  วาระที่ 8 เร่ือง  พิจารณาแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
     วาระที่ 9 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน

ผล การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ) ดงันี ้

 9.1 จัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน  838,843,245 หุ้ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.125 บาทเพื่อรับรอง                    
การจ่ายหุ้นปันผล 

 9.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 275,793,026 หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัรา
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)  

 9.3 จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัรา
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)  
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   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 

  วาระที่ 10  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  
   เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 
  

เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
    เห็นด้วย                       เสียง     ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
  
(5) ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ใข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทกุประการตามท่ีเห็น 
สมควร 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
             (                                                  ) 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (                                                  ) 
 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (                                                  ) 
      

หมายเหต ุ 
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1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบไุด้เพิ่มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
     
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บรุ๊คเคอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
วาระท่ี……………………………..เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
  เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

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

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
  เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

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

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
  เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
     ลงลายมือช่ือ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
      (………………………………………………….) 
      วนัที่…………./…………………/…………..2565 
       
     ลงลายมือช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      (………………………………………………….) 
      วนัที่…………./……………………………..2565 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
(1) ดร. ปีเตอร์ เวลดนั     
        กรรมการอิสระ 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ  84 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  18/112 อาคารสมคิดการ์เด้นคอนโดมิเน่ียม ชัน้ 22   แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั     กรุงเทพ ฯ 
10330 

         
       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  5 และวาระท่ี 6 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   

  
หรือ 
(2)   นายสมพงษ์ เผอิญโชค 
       กรรมการอิสระ  
       กรรมการตรวจสอบ  
       กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
       อาย ุ 61  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160   
        
       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  6  ดงัตอ่ไปนี ้
       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   

 
หรือ 
(3)   นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต       

  กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบ  
  ประธานคณะกรรมการสรรหา  
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
อาย ุ 69  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี    612   ถนนทนรัุตน์  แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120 
 

       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  5 และวาระท่ี 6 ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   

  


