
หนา 1 ของจํานวน 4 หนา 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถอืหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
              
 
             เขียนท่ี …………………………………………... 
 

                              วันท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ............. 
 

 (1) ขาพเจา  ......................................................................................................  สัญชาติ ............................ 

อยูบานเลขท่ี …………….   อาคาร .....................................................................    ถนน  ………………………………  

ตําบล/แขวง  ………………….   อําเภอ/เขต ……..……………. จังหวัด  …………………  รหัสไปรษณีย ……………… 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................. 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม............................ หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั  ................................  เสียง ดังน้ี  

             หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................  เสียง  

             หุนบุริมสิทธิ................................หุน  ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ..................................................  เสียง  

(2) ขอมอบฉันทะให  

  (1) ………………………….………………………………………..…… อายุ ....................................... ป 

อยูบานเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 

อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวัด....……..………………...….......รหัสไปรษณีย …….…….…………..หรือ 

  (2) ………………………….………………………………………..…… อายุ ....................................... ป 

อยูบานเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 

อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวัด....……..………………...….......รหัสไปรษณีย …….…….…………..หรือ 

  (3) ………………………….………………………………………..…… อายุ ....................................... ป 

อยูบานเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 

อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวัด....……..………………...….......รหัสไปรษณีย …….…….…………..หรือ 

   (4) นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ อายุ 62 ป 

   อยูบานเลขท่ี 44 ซอยอินทามระ 40 ดินแดง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

  (5) นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ    อายุ 62 ป 

                  อยูบานเลขท่ี 10 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ       

   (6)  นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ     กรรมการอิสระ    อายุ 64 ป 

                  อยูบานเลขท่ี 28/1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวง/ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ       

   (7)  นายอัจฉรินทร สารสาส  กรรมการอิสระ    อายุ 66 ป    

                 อยูบานเลขท่ี 80/443 หมู 5 ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 หรือ  

   (8)  นายไพฑูรย ทวีผล  กรรมการอิสระ    อายุ 60 ป  

   อยูบานเลขท่ี 580/401 ซอยโพธิ์ปน 12 แขวง/ เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

   

ติดอากร 

แสตมป  
20 บาท 



หนา 2 ของจํานวน 4 หนา 

 

 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองมณฑาทิพย 3 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 
หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ีอืน่ดวย 
 

 
(3)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวน คือ 

    หุนสามัญ...................หุน และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได....................เสยีง 

    หุนบุริมสิทธิ................หุน และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได....................เสยีง 

  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด..............................เสียง 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

   วาระท่ี 1 เร่ือง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  
                               สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

 

 

 



หนา 3 ของจํานวน 4 หนา 

 

 

     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

     1.ชื่อกรรมการ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

     2.ชื่อกรรมการ นางสาวนภัสร กติะพาณิชย 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

     3.ชื่อกรรมการ นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญช ี  และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2553 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถามี) 

   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถอืหุน (ถามี)  
   จึงไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวาการ 
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว    หรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน 
 กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน    รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยน 
แปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็น 
สมควร 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุ 
ในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

      ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉนัทะ 

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

      ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

      ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

      ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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



หนา 4 ของจํานวน 4 หนา 

 
 
 
หมายเหตุ  
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถอืหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    ไม 

        สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
 
 
 
 


