
หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

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

         

  

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

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

 (1)ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิตกิร                               จาํกดั (มหาชน)    

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระที ่2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                               

               

วาระที ่3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชสีิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

           

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        ดร.ชมุพล พรประภา 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายกนิช บณุยษัฐิติ 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่6  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กจิการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                

 

 



หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํ

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิตกิร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ 

ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

                 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

     วาระท่ี............................. เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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