
หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .  
(แบบทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอ ียดชัดเจนตายตัว) 

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

                     เขียนที.………………………...……….……………………………. 
                     วนัที………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 ( )ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..
อยู่บา้นเลขที………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….
อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
 

 ( ) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิติกร                               จาํกดั (มหาชน)    
 โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง ดงันี 
       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง 
       หุน้บรุมิสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง 
 

 ( ) ขอมอบฉนัทะให ้
      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขที...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 
อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขที...................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 
อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขที..................................... 
................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   
คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2565 ในวนัจนัทร ์ที  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชนั 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที 69 ถนน
รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทอีืนดว้ย 
 
 ( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 
                 วาระท  ี   เร ือง พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

                 วาระท  ี   เร ือง ร ับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเนินงาน  
                                       ประจาํปี  
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 
                               วาระท  ี   เรอืง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหร ับรอบบัญชีสินสุด  ธ ันวาคม  
               ซึงผ่านการตรวจสอบร ับรองจากผู้สอบบัญชรี ับอนุญาตแล้ว 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
           
                 วาระท  ี   เร ือง พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท  ี   เร ือง พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ และเลอืกตังกรรมการใหม่  
              ทา่นแทนกรรมการอ ิสระ ทคีรบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ  ปี 

.  พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
           แตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
        แตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

                       . ชือกรรมการ        นางเสาวนีย ์กมลบตุร 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       . ชือกรรมการ         นายรกัสนิท พรประภา 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       . ชือกรรมการ         นายประพล พรประภา 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
                5.2 พจิารณาเลือกตังกรรมการใหม่  ทา่นแทนกรรมการอ ิสระ ทคีรบวาระการดาํรงตาํแหน่ง   
                  กรรมการอ ิสระครบ  ปี 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

       . ชือกรรมการ        นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      
                วาระท  ี   เร ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจาํปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 
 



หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

                วาระท  ี   เร ือง พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
วาระท  ี   เร ือง พจิารณาเรอืงอนืๆ  (ถ้ามี) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                              เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
( ) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีที

ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรอืเพิมเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

     ลงชือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  

 
      ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 
หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .   
                               
 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิติกร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัจนัทร ์ที  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชนั 5 
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที  ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอืนดว้ย  

  
 
                 วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

     วาระที............................. เรอืง เลอืกตงักรรมการ (ตอ่) 
                       ชือกรรมการ ..................................................................................................        
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ.................................................................................................... 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ.................................................................................................. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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