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“แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค” (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 
และแตง่ตัง้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

 

 
                                  

 
หนังสือมอบฉันทะ 

                                                            
 เขียนที่.......................................................................... 
  

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

(1)  ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาติ................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ / เขต....................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั....................................................................................... 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...........................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...........................................เสยีง 

(2) □ ขอมอบฉนัทะให.้......................................................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..........................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรอื 

  □ ขอมอบฉนัทะใหน้ายประกิต ประทีปะเสน อาย ุ79 ปี อยูบ่า้นเลขที่ 58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร แขวง 
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ผูเ้ป็นกรรมการอิสระ ละมิไดม้ีสว่นไดเ้สยีพเิศษใดๆ ในทกุวาระที่ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้ 
หรอื  

  □ ขอมอบฉนัทะใหน้ายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ อาย ุ80 ปี อยูบ่า้นเลขที่ 55/1 หมูท่ี่ 6 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็  
จงัหวดันนทบรุ ี11120 ผูเ้ป็นกรรมการอิสระ และมิไดม้ีสว่นไดเ้สยีใดๆ ในทกุวาระท่ีก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้ 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจ าปี 2565  
ซึง่จะประชมุในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคาร 5 ชัน้ บรษัิท ซสัโก ้จากดั (มหาชน)  
ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ 
สถานท่ีอื่นดว้ย 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้: 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางสว่น คือจ านวน............................หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง  
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
    20 บาท 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้: 
   (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา  (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 

 วาระการประชุม      และลงมติแทนข้าพเจ้าได้     ตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

       ทุกประการ ตามทีเ่หน็สมควร เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
2564 เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 

    

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  
 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและ 
การจา่ยเงินปันผล 

    

วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ี่จะตอ้งพน้จาก 
ต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้: 

 

1)  นางพวงเพ็ชร ์ทวชียัวฒัน ์     
2)  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์     

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและ           
กรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 

    

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ-
บญัชี ประจ าปี 2565 

    

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขและเพิม่เติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ  
โดยแกไ้ขขอ้ความวตัถปุระสงคใ์นขอ้ (11), ขอ้ (21), 
ขอ้ (46), และ ขอ้ (56) และเพิ่มวตัถปุระสงค ์
อีก 2 ขอ้ เป็นขอ้ (57) และขอ้ (58) 

    

วาระท่ี 9 เรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี     
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ัดเจนหรอืในกรณีที ่
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 
 

 

   ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
           (..................................................................)   

  
  
 
 
 

   ลงช่ือ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                            (..................................................................) 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
         
 

หมายเหตุ   1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

 2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
      (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

 หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีเ้ป็นไปตาม “หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.”  ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นผูก้  าหนดไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใชต้ัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ ์2550 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจ าปี 2565 
ในวนัพฤหสับดีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคาร 5 ชัน้ บรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู ่ณ เลขที่  
139 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 
 

วาระที่ .................................... เรือ่ง..................................................................................................... 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้: 

  เห็นดว้ย………..….เสยีง              ไมเ่ห็นดว้ย………..….เสยีง   งดออกเสยีง……………เสยีง  
 
 

วาระท่ี .................................... เรือ่ง..................................................................................................... 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้: 

                                         เห็นดว้ย……………เสยีง             ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง         งดออกเสยีง……………เสยีง    
 
 

วาระท่ี .................................... เรือ่ง..................................................................................................... 
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้: 

                                         เห็นดว้ย……………เสยีง             ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง         งดออกเสยีง……………เสยีง    
 

 
 
 
 
 


