
                                                                            ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7 ) 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

 
 

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

 
(1) ขา้พเจา้..………………………………………...…..……...………..…….....สัญชาติ..….….……………...... 

อยูบ่า้นเลขท่ี……................................ ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง……....…………....................
อาํเภอ/เขต.…...….......................................จงัหวดั..............................……………รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ............................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั..................................................... รหสัไปรษณีย.์..............................................
หรือ 
 (2) ............................................................................................................................ อาย.ุ............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั..................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................
หรือ 
 (3) นายสุเทพ  พงษพิ์ทกัษ ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         อาย ุ   66     ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี     111/165         ถนนสุโขทยั         แขวงดุสิต         เขตดุสิต         กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์   10300 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม   และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 
 
 

 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท  
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  (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
 

  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563    
  -เพ่ือรับทราบ- 
           

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
     

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563  
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นางสาวอมรา  เจริญกิจวฒันกลุ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
                       

  วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2564   
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
    

 วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 35 และเพ่ิมขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 56 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

          

  วาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง   

  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

 ลงช่ือ………………………….................................ผูม้อบฉนัทะ 
   (…………………………………………….)        
   
                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
   (…………………………………………….) 
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                               
   (…………………………………………….) 
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
  (…………………………………………….) 
 
 
 



หมายเหตุ 
 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

………………………………………………………… 

 
 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                            (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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  วาระท่ี........................... เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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