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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
      เขียนที่       

      วนัท่ี     เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ    อยูบ่า้นเลขท่ี    

ถนน     ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั 

    รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เงินตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                   

หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                เสยีง ดงันี ้

   หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง 

   หุน้บรุมิสทิธิ  -   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  -   เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  1.      อาย ุ  ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง      

เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

  2.  นายศภุวตัร  ลขิิตธนวงศ ์  อาย ุ 48        ปี ต าแหนง่       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อยูบ่า้นเลขท่ี 119/1 .  หมูท่ี่ 1 ต าบลคลองใหม ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์73220 

  3.  นายภทัร  ยงวณิชย ์                    อาย ุ 46            ปี ต าแหนง่       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อยูบ่า้นเลขท่ี 366/66  ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แขวงช่องนนทร ีเขตยานาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10120 

 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 12A อาคารอารีฮิลล ์
ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที่ 1 รายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 วาระที่ 2  งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่3 การจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 178,383,428 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
และแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนทีก่รรมการที่ครบวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    การแตง่ตัง้กรรมการตามที่เสนอทัง้ 4 ทา่น 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

6.1   นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนี่ยน คิสชมูนัการมั ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

6.2  นายปิยะศกัดิ ์ อกุฤษฎน์กุลู  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
6.3  นายพงษ์อนนัต ์ ธณตัิไตร   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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6.4  นายแอลสทิธ์ิ เวอรก์ารา  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ี
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                      )  
  

 
 

ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

หมายเหต ุ
1 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้
2 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 12A อาคารอารฮิีลล ์ส านกังานใหญ่ของ
บรษัิทฯ หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 

ลงลายมือช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                      )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ 
 
 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
วนัท่ี   

 


