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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
 
 
 
 
 
 

 เขียนที่ ………………………………….…………… 
 Written at 
 วันที่ ……..……. เดือน……………….....……………พ.ศ. ……..………. 
 Date                   Month Year 
 

(1) ข้าพเจ้า  ………………….………….………………. สัญชาต ิ……………… อยูบ่้านเลขที่ …………ถนน….………………….………… 
I/We                                          nationality                     residing at No.       road 

ต าบล/แขวง ……………………………... อ าเภอ/เขต ……..……………….…………จังหวัด....................…………………รหัสไปรษณีย์………...……….. 
sub-district                                   district                               province                   postal code 
 

(2)    เป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม....…………………….………………..หุ้น     
       being a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited, holding a total number of                                         shares 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง    ดงันี ้
and have the voting rights equivalent to                                                          votes  as follows: 

หุ้นสามัญ..................…………………..………….....หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................……………..…........เสียง 
ordinary shares                                                         shares with the voting rights equivalent to                                                   votes        
หุ้นบุริมสิทธิ .................…………………..…….…...หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................……………..….........เสียง 
preferred shares                                                        shares with the voting rights equivalent to                                                  votes 
 

(3)    ขอมอบฉันทะให้ 
 hereby appoint 
 (1) ชื่อ……………….……………….…………… อายุ ………. ปี   อยู่บ้านเลขที ่……....................ถนน.………………...….……….......... 
               name                    age         years    residing at No.                         road              

ต าบล/แขวง ………………… อ าเภอ/เขต …………….…………จังหวัด...............………….……รหัสไปรษณีย ์…...……..………...หรือ 
      sub-district         district                             province        postal code                                        or 

 (2) ชื่อ…...………….……………….…..…………อายุ …..…… ปี  อยู่บ้านเลขที ่……….......…….ถนน….………………...….……...…… 
                  name                    age         years    residing at No.                      road       

ต าบล/แขวง ………………… อ าเภอ/เขต …………….…………จังหวัด...............…………..…... รหัสไปรษณีย ์…...…………..…..หรือ 
sub-district         district                             province        postal code                                        or 

 (3) นายอนุวัฒน ์เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที ่ 197 หมู่ที่ 12 ซอยอัญมณี ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

อากร  Duty 
แสตมป ์Stamp 
20 บาท Baht 20 
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 Mr. Anuwat Maytheewibulwut, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 67 years, residing at No. 197 Moo 12, Soi 
Anyamani, Phutthamonthon Sai 3, Khwaeng Sala Thammasop, Khet Thawi Watthana, Bangkok 10170 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุ รีตัด
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
One only of these to be my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 , which will be held 
on 23 March 2018, at 10.00 hrs., at Bussarakum Ballroom, 2ndFloor, Avani Atrium Bangkok Hotel, located at No. 1880, New Petchburi  Road, 
Khwaeng Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310, or on the date or the place as maybe postponed. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 
 I/We have granted a proxy to my/our proxy holder to vote in the meeting as follows: 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
Agenda # 1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on April 25, 2017 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy holder shall have the right to consider and vote as he/she deems appropriate 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   The proxy holder shall vote in accordance with my/our intentions as follows: 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่  2  พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Agenda # 2 To consider and approve the sale of all of the common shares held in TICON Industrial Connection Public Company Limited  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy holder shall have the right to consider and vote as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   The proxy holder shall vote in accordance with my/our intentions as follows: 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่  3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda # 3 To consider other business, if any. 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy holder shall have the right to consider and vote as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   The proxy holder shall vote in accordance with my/our intentions as follows: 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
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(5)     การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไมถู่กต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
  Any vote by the proxy holder in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall be deemed mistaken and 
not taken on my/our behalf as the shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น   รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/we did not declare or clearly indicate the intention to vote on any agenda item, or if the meeting is to consider or vote for resolutions 
on any matters other than those specified above, including but not limited to any amendments or supplement of information provided, the proxy holder shall 
have the right to consider and vote for me/us in all respects as she/he deems appropriate. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน

ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy holder in the meeting, except for mistaken votes, shall be deemed as my/our own acts in all respects. 

 
 

ลงชื่อ/Signed ………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
                     (                                                                      ) 

 
 

 ลงชื่อ/Signed…………………………………….…………….. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                    (                                                                     ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………….. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
  (                                                                     ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed………………………………………………….. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
  (                                                                     ) 

 

หมายเหตุ (Remark): 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน หุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder granting the proxy must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

shares to many proxies for splitting votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda for the election of directors, the vote may be made for all or individual directors. 
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3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ตามแนบ 

 In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the proxy grant or may add such additional agenda to the 
Supplemental Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 
This proxy is granted by a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited 
 
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี         
เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อ่ืน
ด้วย 

 For the the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 to be held on March 23, 2018, at 10.00 hrs., at Bussarakum Ballroom, 
2nd Floor, Avani Atrium Bangkok Hotel, located at No. 1880 New Petchburi Road, Bangkapi, HuayKwang, Bangkok 10310, or on the date or the place as 
maybe postponed. 
 

วาระที่  ___ เรือ่ง………………………………………………………..……………………………………………………. 
Agenda No. Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy holder shall have the right to consider and vote as he/she deems appropriate 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   The proxy holder shall vote in accordance with my/our intentions as follows: 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่  ___ เรือ่ง ……………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
Agenda No. Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy holder shall have the right to consider and vote as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   The proxy holder shall vote in accordance with my/our intentions as follows: 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่  ___ เรือ่ง ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda No. Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The proxy holder shall have the right to consider and vote as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   The proxy holder shall vote in accordance with my/our intentions as follows: 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
 

เขียนที่…….............……………................................. 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2561 
 

(1)   ข้าพเจ้า..……………………………………...…..………...………..…….........................………………......
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่…….............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง……....…………...................
อ าเภอ/เขต.…...….......................................จังหวัด.............................……………รหัสไปรษณีย์........................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ................................เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ.............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ........................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 (2)   ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  ............................................................................................................................. อายุ.............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.....................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................... ....รหัสไปรษณีย์....................................
หรือ 
 (2)  .................................................................................................. .........................อายุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง......................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษ ณีย์....................................
หรือ 
 (3)   นายอนุวัฒน์    เมธีวิบูลวุฒิ    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        อายุ     67     ปี    
อยู่บ้านเลขที่  197  หมูท่ี่ 12  ซอยอัญมณี  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10170 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ       
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉันทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามัญ.........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้........................เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธิ....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้........................เสียง 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด.............................................................เสียง 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้      
  วาระที ่1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย.........เสียง ไม่เห็นด้วย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน    
   จ ากัด (มหาชน) 
                         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย.........เสียง ไม่เห็นด้วย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง
  

   วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย..........เสียง ไม่เห็นด้วย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้ าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 

 ลงช่ือ………………………….................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                            (……………………………………......…….)      
    

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผู้รับมอบฉันทะ                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    
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                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผู้รับมอบฉันทะ                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    

 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผู้รับมอบฉันทะ                                
                                                                                             (……………………………………......…….)    
 
 
 

หมายเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้               
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 
 

………………………………………………………… 
 
 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย..........เสียง ไม่เห็นด้วย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย..........เสียง ไม่เห็นด้วย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย..........เสียง ไม่เห็นด้วย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย..........เสียง ไม่เห็นด้วย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                  เห็นด้วย..........เสียง ไม่เห็นด้วย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 


