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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

                                เขียนท่ี       
 

                               วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.            
                                                   

(1) ข้าพเจ้า                

          อยูบ้่านเลขท่ี           สญัชาต ิ    
                            

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
   

           โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม     หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสยีงดงันี ้ 
                     

 หุ้นสามญั       หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง  
         
 หุ้นบริุมสทิธิ       หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
    

    
(3) ขอมอบฉนัทะให้  

  (นาย/นาง/นางสาว)     อาย ุ                       ปี   อยูบ้่านเลขท่ี   

ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์                                   หรือ 

   นายอมร  อศัวานนัท์ อาย ุ            73         ปี   อยูบ้่านเลขท่ี      336   

ถนน  -  ตําบล/แขวง   วงัทองหลาง  อําเภอ/เขต   วงัทองหลาง   

จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์            10310                       หรือ 

   นางประดิษฐา  จงวฒันา อาย ุ            72         ปี   อยูบ้่านเลขท่ี      466/84   

ถนน  พระราม 3  ตําบล/แขวง     บางโคล ่     อําเภอ/เขต   บางคอแหลม   

จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์            10120                       หรือ 

   พล.ต.อ.สมชาย  ประภสัภกัดี          อาย ุ       79           ปี  อยูบ้่านเลขท่ี  44/57                 

ถนน  สขุมุวิท 71  ตําบล/แขวง          คลองตนัเหนือ     อําเภอ/เขต  วฒันา   

จงัหวดั    กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์     10110                           

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้จองหุ้น / 

การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/ วิสามัญ  ครัง้ท่ี   43   ในวันอังคารท่ี   26  เมษายน  2565   เวลา  13.00    น.  ณ ห้องเจ้าพระยา 2    

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์    เลขท่ี  372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพงึเลือ่น

ไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

วาระที่ 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 42  เม่ือวันอังคารที่  27  เมษายน  2564 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 2  เร่ือง  รับทราบรายงานของคณะกรรมการ และผลการดาํเนินงานในปี 2564 

 วาระที่ 3  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุด วันที่  31  ธันวาคม  2564 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 4  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

         วาระที่ 5  เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ        นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา                                                                

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        นางทิพาภรณ์ โชควฒุนา                                             

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี                                                

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์                                                               

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ                                                               

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6  เร่ือง  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7  เร่ือง  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี   

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8  เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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