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              สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่   7 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
              
 
             เขียนท่ี ………………………………………. 
 

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

 (1) ข้าพเจ้า  ......................................................................................................  สญัชาต ิ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี …………….   อาคาร .....................................................................    ถนน  ………………………………  
ต าบล/แขวง  ………………….   อ าเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………  รหสัไปรษณีย์ ……………… 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................ หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  .........................  เสียง ดงันี ้ 
             หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................... .........................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

 1. ………………………….………………………………………..…… อาย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ต าบล/แขวง.....………………...……………... 
อ าเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 2. ………………………….………………………………………..…… อาย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ต าบล/แขวง.....………………...……………... 
อ าเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 3. ………………………….………………………………………..…… อาย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ต าบล/แขวง.....………………...……………... 
อ าเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 

 4. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ อาย ุ70 ปี    

  อยู่บ้านเลขท่ี 1/83 ซอยชิดลม แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330     หรือ 

   5.  นายไพฑรูย์ ทวีผล  กรรมการอิสระ    อาย ุ67 ปี    
                 อยู่บ้านเลขท่ี 580/401  ซอยโพธ์ิปัน้  12  ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง 
                           เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400         หรือ  

   6.  นายอจัฉรินทร์ สารสาส  กรรมการอิสระ    อาย ุ74 ปี    
                 อยู่บ้านเลขท่ี 80/443 หมู่ท่ี 5  ต.บางเมืองใหม่       อ.เมืองสมทุรปราการ                    
                           จ.สมทุรปราการ 10270                
 
 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ เลขท่ี 
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 

ตดิอากร 
แสตมป์  
20 บาท 
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(4)    ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  วาระที่ 1  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     1. ช่ือกรรมการ ดร. ปัญจะ  เสนาดสิยั  
 

       เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

     2. ช่ือกรรมการ นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ 

      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

      3. ช่ือกรรมการ ดร. สทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง 

      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
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 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี   และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 เร่ือง การเรียกประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  
     จงึไม่มีการลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

             (......................................................) 
 
หมายเหตุ  
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 




