
  
“ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.”  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

 
                                  

หนังสือมอบฉันทะ 
                                                            
 เขียนที.่......................................................................... 
  

     วันท่ี...............เดือน............................ พ. ศ. ........................ 
 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สัญชาติ................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่...........................ถนน......................................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ.......................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..........................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้........................................................................................................อายุ...............................
ปี อยู่บ้านเลขที.่..................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง.......................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...................................หรือ 

คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 13 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรุงเทพมหานคร คนหน่ึงคนใด
เพียงคนเดยีว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัประจ าปี 2555 ซึ่งจะประชมุ  
ในวันศกุร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบรษิัทฯ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

  (3) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ารว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดงันี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือจ านวน.............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................เสียง  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อากรแสตมป์ 
    20 บาท 
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน  

                    ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตาม       ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        ที่เห็นสมควร   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2554 
               เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554             

    

วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2554     
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด 
               วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ     
               และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้ 
               พิจารณาแล้ว 

    

วาระท่ี 4  พิจารณาการจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของ 
               ปี 2554  

    

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะต้องพ้นจาก 
               ต าแหน่งตามวาระ 

    

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
                     อ                   อ             
                     อ                             

    

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญช ี
               ประจ าปี 2555 

    

วาระท่ี 8  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)     
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ัดเจนหรือใน
กรณีที่ท่ีประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จรงิประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณทีี่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 
 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..................................................................)   

  
  
 
 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                            (..................................................................) 
 
 
 
 

                                                                              
หมายเหตุ   1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
  แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
  ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
 

 หนังสือมอบฉันทะฉบบันี้เป็นไปตาม “หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.”  ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ ์2550 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2555 ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชมุบริษัทฯ เลขท่ี  

139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 
วาระท่ี .................................... เรื่อง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

  เห็นด้วย………..….เสียง              ไม่เห็นด้วย………..….เสียง   งดออกเสียง....……....เสียง  
 
 

วาระท่ี .................................... เรื่อง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

                                             เห็นด้วย……………เสียง             ไม่เห็นดว้ย……………เสียง           งดออกเสียง……………เสียง    
 
 

วาระท่ี .................................... เรื่อง..................................................................................................... 
(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

                                             เห็นด้วย……………เสียง             ไม่เห็นดว้ย……………เสียง           งดออกเสียง……………เสียง    
 

 
 
 
 
 


