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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                       

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่รายละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

                                                           เขียนท่ี__________________________________   

               วันท่ี _______ เดือน _______________ พ.ศ. ________ 

(1)   ขาพเจา                         อายุ         ป   สัญชาต ิ     อยูบานเลขท่ี__________ถนน________________  

ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต         จังหวัด                     รหัสไปรษณีย                                         

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท_____________ บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง_________________________________________จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                              เสียง ดังน้ี  

หุนสามัญ       หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  

หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ             เสียง  

(3)  ขอมอบฉันทะให      1.                                                                                                 อายุ                   ป  

                                อยูบานเลขที่                 ถนน                     ตําบล/แขวง                     

       อําเภอ/เขต                               จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย___________ หรือ  

                 2.นายพงศศักติฐ   เสมสันต  ประธานกรรมการบริษัท ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ     อายุ   69  ป  

                                              อยูบานเลขที่    337/1  ตรอกตลาดนางเล้ิง แขวงวัดโสมนัส  เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100     หรือ  

                        3.พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช รองประธานกรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาฯ  

                           อายุ  71  ป  อยูบานเลขที่    388 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ 

4.นางสาวเปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการสรรหา ฯ , กรรมการอิสระ อายุ   60  ป  

                                              อยูบานเลขที่  910/42 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120                    หรือ      

5.นายศิริเดช  คําสุพรหม  กรรมการบริษทั , กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง,ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี  อยูบานเลขที่    1/123 ถนนกําแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210   อายุ   47 ป 

                     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563  ในวันพฤหัสบดีท่ี  2  กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (ซีดีซี) หองคริสตัลแกรนดบอลรูม ช้ัน 2 

อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (ซีดีซี) ตั้งอยูเลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240  หรอื

ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานท่ีอื่นดวย 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้น้ี ดังน้ี  

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท  ประจําป  2562  

ระเบยีบวาระน้ีเปนเรื่องเพื่อทราบจงึไมตองลงคะแนนเสียง 

 

 

 

 

 

ปดอากรแสตมป 

20 บาท 

โปรดกา

เคร่ืองหมาย 

หน้าช่ือผู้ รับ

มอบฉนัทะ  

เพียงทา่นเดียว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําป 2562 สิ้นสุด  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิ ประจําป 2562 และงดจายเงินปนผล  

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตกิารแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป  2563 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

� การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด  

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

� การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(1) ช่ือกรรมการ  ดร.พงศศักติฐ เสมสันต        

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

(2) ช่ือกรรมการ  พลอากาศเอกบุรีรตัน รัตนวานิช 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

(3) ช่ือกรรมการ  ดร.เปรมวดี ฟองศิร ิ

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

(4) ช่ือกรรมการ  นายรชต    ยอดบางเตย 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดตาง ๆ  ประจําป 2563 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชี ประจําป 2563 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

 

 

 

 



สิ่งท่ีแนบมาดวย 8 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

�เห็นดวย    �ไมเห็นดวย    �งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน ไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  

 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือ ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรบัมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถอืเสมอืนวา ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

         ลงช่ือ        ผูมอบฉันทะ 

(      )  

ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

(      )  

ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

(      )  

ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

(      )  

 

หมายเหตุ  

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะผูถือหุนของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563  ในวันพฤหัสบดีท่ี  2  กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (ซีดีซี)  หองคริสตัลแกรนดบอลรูม  

ช้ัน 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (ซีดี ซี) ตั้งอยู เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานท่ีอื่นดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี_____________ เรื่อง _______________________________________________________ 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี_____________ เรื่อง _______________________________________________________ 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี_____________ เรื่อง พิจารณาเลอืกกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตาํแหนงตามวาระ (ตอ) 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

� การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด  

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

� การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 

ช่ือกรรมการ  __________________________________________________________________ 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  __________________________________________________________________ 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  __________________________________________________________________ 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  __________________________________________________________________ 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 

 


