
หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

…………………………….                                (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

         

  

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

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

 (1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..

อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

อําเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย์…………… ………… 
 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิตกิร                               จํากดั (มหาชน)    

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 

       หุ้นบริุมสทิธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์...........................................   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ในวนัองัคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2558 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 5  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายรักสนิท  พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        4. ช่ือกรรมการ         นายประพล พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 9  เร่ือง พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

              

วาระท่ี 10  เร่ือง พจิารณาและอนุมัตเิพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

บริคณห์สนธิ ข้อ3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 11  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ ………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

                  (……………….……………………..)  

 

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

                  (……………….……………………..)  

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (……………….……………………..)  

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (……………….……………………..)  

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 

5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

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

                       ช่ือกรรมการ ..................................................................................................        

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ.................................................................................................. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

         ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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