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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น__________________________ 
        เขียนที่ ____________________________ 
        วนัท่ี______ เดือน__________ พ.ศ._____ 
 
(1) ข้าพเจ้า _____________________________________________________________สญัชาติ ______________________  
 

 อยูบ้่านเลขท่ี ______________________________________________________________________________________ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ควอลลเีทค จ ำกัด (มหำชน)  
 

โดยถือหุ้นจ านวนรวมทัง้สิน้ _________________ หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั __________________ เสยีง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

(1) ________________________________________________________อาย_ุ__________________ 
อยูบ้่านเลขท่ี_______________ถนน_____________________ต าบล/แขวง__________________ 
อ าเภอ/เขต___________________จงัหวดั_________________รหสัไปรษณีย์________________ หรือ 

(2) นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน อาย ุ66 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 69/372 หมูท่ี่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170  หรือ 

(3) นายสมชาย  จองศิริเลศิ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อาย ุ60 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 19/41 หมูท่ี่ 17 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130   หรือ 

(4) นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ57 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 1/15 ซอยอนามยังามเจริญ 11 ถนนพระราม 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150  
 

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติ
สริิกิติ์ เลขที ่60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

 วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2561 
             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตัิยกเลิกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขำยแก่ ผู้บริหำร และ/หรือ พนักงำนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ ำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้ำน
เก้ำแสนหน่วย) โดยไม่คดิมูลค่ำ 

             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดมิ 103,468,485 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 98,568,485 บำท โดยตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 
บำท และอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน
จดทะเบียน 

             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

 วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเตมิ
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
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หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่  19  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องบอร์ดรูม 3 
ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

 วำระที่___ เร่ือง _____________________________________________ 
             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

 วำระที่___ เร่ือง _____________________________________________ 
             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

 วำระที่___ เร่ือง _____________________________________________ 
             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

 วำระที่___ เร่ือง _____________________________________________ 
             ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  รายการในใบประจ าตอ่แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์  และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 
 
 

     ลงช่ือ ___________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

         (                                                        ) 


