
 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

 
              
 
 
             เขียนท่ี …………………………………………... 
 

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

 (1) ข้าพเจ้า  ......................................................................................................  สญัชาติ ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี …………….   อาคาร .....................................................................    ถนน  ………………………………  
ตําบล/แขวง  ………………….   อําเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………  รหสัไปรษณีย์ ……………… 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม............................ หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 
             หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

  1. ………………………….………………………………………..…… อาย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 
อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

  2. ………………………….………………………………………..…… อาย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 
อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

  3. ………………………….………………………………………..…… อาย ุ....................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ………………………ถนน …………….……………………..ตําบล/แขวง.....………………...……………... 
อําเภอ/เขต …………..…….……….     จงัหวดั....……..………………...….......รหสัไปรษณีย์ …….…….…………..หรือ 

 4. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ อาย ุ62 ปี    

  อยู่บ้านเลขท่ี 44 ซอยอินทามระ 40 ดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400     หรือ  

 5. นายปัญจะ เสนาดิสยั  กรรมการอิสระ    อาย ุ62 ปี 
                  อยู่บ้านเลขท่ี 10 ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ       

   6.  นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ    อาย ุ64 ปี 
                  อยู่บ้านเลขท่ี 28/1 ซอยสขุมุวิท 16 แขวง/ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ       

   7.  นายอจัฉรินทร์ สารสาส  กรรมการอิสระ    อาย ุ66 ปี    
                 อยู่บ้านเลขท่ี 80/443 หมู ่5 ตําบลบางเมืองใหม ่อําเภอเมือง สมทุรปราการ 10270     หรือ   

   8.  นายไพฑรูย์ ทวีผล  กรรมการอิสระ    อาย ุ60 ปี    
                 อยู่บ้านเลขท่ี 580/401 ซอยโพธ์ิปัน้ 12 แขวง/ เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   
 
 
 
 
 

ติดอากร 
แสตมป์  
20 บาท 

 สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  4 



 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 ในวนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ 
ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(4)    ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

    วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้  ถือหุ้นประจําปี 2553 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  
     จงึไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ 
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้    หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน 
 กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ 
สมควร 



กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบ ุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

             (......................................................) 
 
 
หมายเหตุ  
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน    ไม ่
        สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ 
        ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 ในวนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซซีัน่ส์ ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
___________________________________________ 

  

    วาระท่ี...................เร่ือง........................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี...................เร่ือง........................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี...................เร่ือง........................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

    วาระท่ี...................เร่ือง........................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระท่ี...................เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................. 
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................. 
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................. 
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................. 
      เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง 


