
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่ 10 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

    เขยีนที ่

    วนัที ่ เดอืน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้ 

อยู่บา้นเลขที ่  สญัชาต ิ

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน)

    โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีงดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(นาย/นาง/นางสาว)  อาย ุ        ปี   อยู่บา้นเลขที ่

ถนน    ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรอื

   นายอมร  อศัวานันท ์ อาย ุ            72  ปี   อยู่บา้นเลขที ่     336 
ถนน - ตาํบล/แขวง   วงัทองหลาง อาํเภอ/เขต   วงัทองหลาง 
จงัหวดั  กรงุเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์           10310                       หรอื

   นางประดษิฐา  จงวฒันา อาย ุ            71  ปี   อยู่บา้นเลขที ่     466/84 
ถนน พระราม 3 ตาํบล/แขวง     บางโคล ่ อาํเภอ/เขต   บางคอแหลม 
จงัหวดั  กรงุเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์           10120                       หรอื

   ผศ.ดร.พงษช์ยั  อธคิมรตันกลุ อายุ        50  ปี  อยู่บา้นเลขที ่  90/678 
ถนน  ประชาอทุศิ  ตาํบล/แขวง           บางคร ุ    อาํเภอ/เขต  พระประแดง 
จงัหวดั    สมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์    10130       
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ ผูจ้อง
หุน้ / การประชมุผูถ้ือหุน้สามญั/ วิสามญั    คร ัง้ที่   42   ในวนัองัคารที่   27  เมษายน  2564   เวลา  13.00    น. 
ณ หอ้งเจา้พระยา 2    โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์   เลขที่  372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพมหานคร 10120  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี ้ ดงันี้

วาระที ่1  เร ือ่ง  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่41  เมือ่วนัองัคารที ่ 4  สงิหาคม

2563

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่2  เร ือ่ง  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2563 

วาระที ่3  เร ือ่ง  พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง



วาระที ่4  เร ือ่ง  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

   วาระที ่5  เร ือ่ง  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

ชือ่กรรมการ        ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

ชือ่กรรมการ        นางแกว้ตา องคส์รณะคม  

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

ชือ่กรรมการ        พลเรอืเอกอภชิาติ เพ็งศรทีอง   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

ชือ่กรรมการ        นางพศิมยั จนัทรเุบกษา   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

ชือ่กรรมการ        พลตาํรวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่6  เร ือ่ง  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่7  เร ือ่ง  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่8  เร ือ่ง  พจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิจาก บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง



วาระที ่9  เร ือ่ง  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

น้ันไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีป่ระชมุมี

การพิจารณาหรอืลงมติในเร ือ่งใดนอกเหนือจากเร ือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

ลงชือ่ ผูม้อบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่ ผูร้บัมอบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่ ผูร้บัมอบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่ ผูร้บัมอบฉันทะ 

( ) 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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