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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
              
 
             เขียนท่ี …………………………………………... 
 

                              วนัท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ............. 

 (1) ข้ำพเจ้ำ  ......................................................................................................  สญัชำต ิ............................ 
อยู่บ้ำนเลขท่ี …………….   อำคำร .....................................................................    ถนน  ………………………………  
ต ำบล/แขวง  ………………….   อ ำเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………  รหสัไปรษณีย์ ……………… 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม............................ หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 
             หุ้นสำมญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั.................................................. .  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

 1. ………………………….………………………………………..…… อำย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้ำนเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ต ำบล/แขวง.....………………...……………... 
อ ำเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 2. ………………………….………………………………………..…… อำย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้ำนเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ต ำบล/แขวง.....………………...……………... 
อ ำเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 3. ………………………….………………………………………..…… อำย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้ำนเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ต ำบล/แขวง.....………………...……………... 
อ ำเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 4. นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมกำรอิสระ อำย ุ65 ปี    

  อยู่บ้ำนเลขท่ี 44 ซอยอินทำมระ 40 ดนิแดง ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10400     หรือ  

 5. นำยปัญจะ เสนำดสิยั  กรรมกำรอิสระ    อำย ุ65 ปี 
                  อยู่บ้ำนเลขท่ี 10 ถนนสทุธิสำร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 หรือ       

   6.  นำยสบสนัติ ์เกตสุุวรรณ กรรมกำรอิสระ    อำย ุ68 ปี 
                  อยู่บ้ำนเลขท่ี 28/1 ซอยสขุมุวทิ 16 แขวง/ เขต คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือ       

   7.  นำยอจัฉรินทร์ สำรสำส  กรรมกำรอิสระ    อำย ุ69 ปี    
                 อยู่บ้ำนเลขท่ี 80/443 หมู่ 5 ต ำบลบำงเมืองใหม่ อ ำเภอเมือง สมทุรปรำกำร 10270     หรือ   

   8.  นำยไพฑรูย์ ทวีผล  กรรมกำรอิสระ    อำย ุ63 ปี    
                 อยู่บ้ำนเลขท่ี 580/401 ซอยโพธ์ิปัน้ 12 แขวง/ เขต ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400     หรือ 

   9.  นำยสรุะศกัดิ ์เคำรพธรรม กรรมกำรอิสระ    อำย ุ48 ปี    
                 อยู่บ้ำนเลขท่ี 1 ซอยชิดลม แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 วนัท่ี 23 เมษำยน 2557 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมฆัวำนรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหำรบก วภิำวดี 195 
ถนนวภิำวดี-รังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 
 
 

ติดอากร 
แสตมป์  
20 บาท 

 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่   7 
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(4)    ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วำระที่ 1 เร่ือง พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 2 เร่ือง พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2556 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 3 เร่ือง พิจำรณำอนมุตังิบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 4 เร่ือง รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 5 เร่ือง พิจำรณำอนมุตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 6 เร่ือง พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้

    กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

    กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
    1.นำยสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม  
 

      เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
     2.นำยยงยุทธ กิตะพำณิชย์ 

     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
    3.นำยอจัฉรินทร์ สำรสำส  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
    4.นำยไพฑรูย์ ทวีผล  
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
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 วำระที่ 7 เร่ือง พิจำรณำอนมุตัจิ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 8 เร่ือง พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี   และก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2557 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วำระที่ 9  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมและให้คณะกรรมกำรบริษัทตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี)  
   จงึไม่มีกำรลงมตใิด ๆ ในวำระนี ้

(5)   กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวำ่กำร 
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้    หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน 
 กรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำ     หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น    รวมถงึกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียน 
แปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประกำรใด     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็น 
สมควร 
 
 
 

กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุ 
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
 
 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

             (......................................................) 
 
 
หมายเหตุ  
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน    ไม่ 
        สำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบ 
        ประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 


