
หนา้ 1 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
                                                   แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

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

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

 (1)ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..
อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ต าบล/แขวง……………………….…………………………….
อ าเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ....................................................................................... 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท                                  ฐิติกร                                       จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................. เสียง ดงันี  ้
       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................. เสียง  
       หุน้บรุิมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................. เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขท่ี..................................... 
.......................................................................... ..... ถนน......................................... ต  าบล/แขวง............................................  
อ าเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขท่ี...................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ต  าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยู่บา้นเลขท่ี..................................... 
................................................................................ ถนน.........................................  ต  าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร ์ท่ี  26 เมษายน  2564  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน
รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                หุน้สามญั ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง 
                หุน้บรุิมสิทธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง  
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................................ เสียง  
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
                 วาระที ่1  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสยีง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 



หนา้ 2 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
                วาระที ่2  เร่ือง รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
                                      ประจ าปี 2563 
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
           

               วาระที ่3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 
                ซ่ึงผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
             
                 วาระที ่4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
           แต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
         แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ชื่อกรรมการ        นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       2. ชื่อกรรมการ         นางสาวปฐมา พรประภา 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       3. ชื่อกรรมการ         นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

       4. ชื่อกรรมการ         นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                     
                วาระที ่6  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
         
                วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี                                                              
                                             เหน็ดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 



หนา้ 3 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
 

วาระที่ 8  เร่ือง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้หุ้นใน Myanmar Finance International  
 Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                             เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 
         วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                             เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนังสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

     ลงชื่อ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  

 
      ลงชื่อ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 
      ลงชื่อ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชื่อ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 4 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชใ้นเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกว่าท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
                               
 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัท                            ฐิติกร                                จ ากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร ์ท่ี  26 เมษายน  2564  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 
5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

  
 
                 วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

   วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

   วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

 วาระที.่............................ เรื่อง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

              เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

   วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง
  

 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
     วาระที.่............................ เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

                       ชื่อกรรมการ ..................................................................................................         
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       ชื่อกรรมการ....................................................................................................  
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                          
                      ชื่อกรรมการ..................................................................................................  
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         
                      ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
              เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         
                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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