
 
 

51 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่12 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  
(มอบแบบก าหนดรายละเอยีด)  

 
 

เขยีนที ่_______________________________ 

วนัที ่________เดอืน ___________พ.ศ. _______ 

(1) ขา้พเจา้__________________________________________สญัชาต_ิ_____________________ 

 ทีอ่ยู ่  _______________________ถนน _______________ต าบล/แขวง___________________ 

 อ าเภอ/เขต ___________________จงัหวดั ______________รหสัไปรษณีย ์ _________________ 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)  

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม ________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________เสยีง ดงันี ้ 

 หุน้ _____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________เสยีง 
(3) ขอมอบฉันทะให ้ 

 

  นาย / นาง / นางสาว _________________________________________อาย ุ __________ปี   

ทีอ่ยู_่____________________________________________________________________     

 

หรอื  กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  

 

    นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2                    
ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับรุ ีจ. ปทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั ้งใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉันทะ “ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ”                         
ในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้
ใน การประชุมสามญัผู้ถ ือผู ้ถ ือหุ ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563                            
เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่  9 ถนนบา้นบึง-แกลง                            
ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบา้นบึง) หรือที่จะพึงเลื่อนไป                       
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี ้
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 
 วาระที ่2 พจิารณา รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1 / 2562 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร  
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่3  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 

รายงานประจ าปี 2562 และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัช ัน่ ประจ าปี 2563 

ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562  
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน 
ประจ าปี 2562 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่6  พจิารณาอนมุตั ิงดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนนิงานปี 2562 
และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลคร ัง้ที ่1/2563 โดยจา่ยจากก าไรสะสม                                  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตั ิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตั ิแตง่ต ัง้กรรมการ ประจ าปี 2563 แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ 
ตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบุคคล 
  (8.1) นางธดิา ธรรมสาโรช 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (8.2) นายสรุพล เตมิอรยิบุตร 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 (อา้งถงึขอ้บังคบั ของ บมจ.สมารท์คอนกรตี ขอ้ 34 บรษัิทก าหนดใหอ้อกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ 
โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง) 

 วาระที ่9  พจิารณาอนมุตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่10  พจิารณา เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี ้
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  (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้                      
   ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะ                      
  ผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว ้                          
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว ้
ขา้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ                
มสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อบฉันทะ 
                                                        (__________________________________)  

 
 

ลงชือ่ ____________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                         (__________________________________)  

      

 


