
หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                                                   แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

                         ………………………………                   

                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

                     เขียนที่.………………………...……….……………………………. 

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

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

อยูบ่้านเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

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

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ....................................................................................... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                  ฐิติกร                                       จํากดั (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

       หุ้นบริุมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..................................... 

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

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

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่..................................... 

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

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

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขที.่.................................... 

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน

รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

   มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                หุ้นสามญั ........................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสยีง 

                หุ้นบริุมสิทธิ...................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสยีง 

  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................ เสยีง 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

วาระที่ 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสยีง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 



หน้า 2 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                

                                      

วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

ประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

           

               

                

วาระที่ 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจิดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

              

วาระที่ 6  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

และเลือกตัง้กรรมการ ใหม่ 1 ท่าน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

6.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นางสาวปฐมา พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นางบษุกร เหลีย่มมกุดา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 6

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

.2 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       1. ช่ือกรรมการ        นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 3 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                     

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 7  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

         

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 8 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                                                              

                                             เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                                

         

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 10  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                             เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมร่ะบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 



หน้า 4 ของจํานวน 6 หน้า 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้ในเฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีพจิารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หน้า 5 ของจํานวน 6 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิติกร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรือทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า 

 

     วาระท่ี............................. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                          

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

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

              เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

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

               เหน็ด้วย...................เสยีง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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