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“ แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.” (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 

 
                                  

 
หนังสือมอบฉันทะ 

                                                            
 เขียนที.่......................................................................... 
  

     วนัท่ี...............เดือน............................ พ. ศ. ........................ 
 

(1)  ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาติ................................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี............................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ / เขต....................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์...................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั....................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 

(2)  ขอมอบฉนัทะให้.......................................................................................................อาย.ุ...........................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..........................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์................................. หรือ 

  คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค อาย ุ79 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 12 หมูท่ี่ 13 แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10170 ผู้ เป็นกรรมการอิสระ คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 2558 ซึง่จะประชมุในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคริสตลั โรงแรมตวนันา  
ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้: 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือจ านวน............................หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้.........................เสยีง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
    20 บาท 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้: 
 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน  
                      ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ ตาม       ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         ที่เห็นสมควร   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
 1/2557 เมื่อวนัองัคารท่ี 16 ธนัวาคม 2557 

    

วาระท่ี 2     รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557     

วาระท่ี 3     พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิารณา 
แล้ว 

  

 

 

วาระท่ี 4     พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร     

วาระท่ี 5     พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะต้องพ้นจาก  
ต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้: 

 

1)  นายมงคล  สมิะโรจน์     

2)  นายโยธิน อารี     

3)  นายภิมขุ สมิะโรจน์     

4)  นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์      

วาระท่ี 6     พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2558 ตามทีค่ณะอนกุรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหาเสนอ และคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว 

    

วาระท่ี 7     พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

    

วาระท่ี 8     พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขและเพิม่เติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) (ตามรายละเอียดปรากฏ
ในหนงัสอืเชิญประชมุ) 

    

วาระท่ี 9     เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี     
 
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ 
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิ
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

 
 

   ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
           (..................................................................)   

  
  
 

   ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                            (..................................................................) 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
หมายเหตุ   1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
 2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
      (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

 หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีเ้ป็นไปตาม “หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.”  ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเป็นผู้ก าหนดไว้ในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้ตัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2550 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจ าปี 2558  
ในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคริสตลั โรงแรมตวนันา ตัง้อยู ่ณ เลขที ่80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

 
 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

  เห็นด้วย………..….เสยีง              ไมเ่ห็นด้วย………..….เสยีง   งดออกเสยีง....……....เสยีง  
 
 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

                                         เห็นด้วย……………เสยีง             ไมเ่ห็นด้วย……………เสยีง         งดออกเสยีง……………เสยีง    
 
 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ค) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ง) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

                                         เห็นด้วย……………เสยีง             ไมเ่ห็นด้วย……………เสยีง         งดออกเสยีง……………เสยีง    
 

 
 
 
 
 


