
 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

              
 
 
             เขียนที ่…………………………………………... 
 

                              วันที่ ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ............. 
 

 (1) ขาพเจา  ......................................................................................................  สัญชาติ ............................ 
อยูบานเลขที ่…………….   อาคาร .....................................................................    ถนน  ………………………………  
ตําบล/แขวง  ………………….   อําเภอ/เขต ……..……………. จังหวัด  …………………  รหัสไปรษณีย ……………… 

 (2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................ หุน     และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากบั  ................................  เสียง ดังนี้  
             หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให  
  1. ………………………….………………………………………..…… อายุ ....................................... ป 

อยูบานเลขที ่………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 
อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวัด....……..………………...….......รหสัไปรษณีย …….…….…………..หรือ 

  2. ………………………….………………………………………..…… อายุ ....................................... ป 
อยูบานเลขที ่………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 
อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวัด....……..………………...….......รหสัไปรษณีย …….…….…………..หรือ 

  3. ………………………….………………………………………..…… อายุ ....................................... ป 
อยูบานเลขที ่………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 
อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวัด....……..………………...….......รหสัไปรษณีย …….…….…………..หรือ 

 4. นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ อายุ 61 ป    
  อยูบานเลขที ่44 ซอยอินทามระ 40 ดินแดง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400     หรือ  

 5. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ    อายุ 61 ป 
                  อยูบานเลขที ่10 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ       
   6.  นายรังสิน สบืแสง        กรรมการอิสระ    อายุ 60 ป 
                  อยูบานเลขที ่56/2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ       
   7.  นายสบสันต์ิ เกตสุุวรรณ กรรมการอิสระ    อายุ 63 ป    
                 อยูบานเลขที ่28/1 ซอยสขุุมวิท 16 แขวง/ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110     หรือ   
   8.  นายไพฑูรย ทวีผล  กรรมการอิสระ    อายุ 59 ป    
                 อยูบานเลขที ่580/401 ซอยโพธิ์ปน 12 แขวง/ เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   
 
 
 
 
 

ติดอากร 
แสตมป  
20 บาท 

 ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่  4 



 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม  และออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2552 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 
 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
    วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2551 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2551 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน        สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  
                                      สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนมัุติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
     1.ชื่อกรรมการ นายปญจะ เสนาดิสัย  
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
     2.ชื่อกรรมการ นายสบสันต์ิ เกตสุุวรรณ  
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
     3.ชื่อกรรมการ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมัุติจายคาตอบแทนกรรมการ 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
 



 
 

    วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญช ี  และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2552 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่ 8 เร่ืองอืน่ ๆ (ถามี) 
     เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถอืหุน (ถาม)ี  
     จึงไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ 
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว    หรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน 
 กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน    รวมถึงกรณีทีมี่การแกไขเปลี่ยน 
แปลงหรอืเพ่ิมเติมขอเทจ็จริงประการใด     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็น 
สมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ 
ในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถอืเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทกุประการ 

 
      ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉนัทะ 
             (......................................................) 
      ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 
      ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 
      ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

 
 
หมายเหต ุ 
 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    ไม 
        สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ 
        ประจําตอแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ  
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2552 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอง Meeting Room 
1 ศูนยการประชมุแหงชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดวย 

 
___________________________________________ 

  

    วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................... 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................... 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................... 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

    วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................... 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

 วาระที่...................เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................. 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................. 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................. 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................. 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 


