
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

Proxy Form A  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

-------------------------- 

เขียนท่ี       

Written at 

วนัที่                      เดือน                                   พ.ศ.                   . 

Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                        สัญชาติ                                                     .                 

 I/We   Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                  ถนน                                                                    ต าบล/แขวง                                                                   . 

with address at                              Road  Sub-district 

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                                                              . 

District  Province  Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)   

being a shareholder of  ZEN CORPORATION GROUP  PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                                           หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                     เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

Ordinary share  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นบุริมสิทธิ                                  -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             -  เสียง 

Preferred share  shares with the voting rights of  shares 

(3) มอบฉนัทะให้ do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1)                                  อาย ุ  ปี      อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน  . 

                    Age       Years   with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                   หรือ 

Sub-district    District  Province                                       Postal Code                         Or 

 (2)                อาย ุ      ปี      อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   

                  Age      Years    with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province                                       Postal Code                          Or 

 

 



 (3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั   นายไพฑูรย ์ทวีผล                    อาย ุ  70    ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Board of Directors,  Mr. Paitoon Taveebhol            Age   70    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี   580/401 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

Address at      580/401 Asoke-Dindaeng Soi Chanmueang, Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 

                       4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  นางโชติกา สวนานนท ์                      อาย ุ      60   ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee,  Mrs. Jotika Savanananda       Age      60    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี     55/4 ซ.สุขมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

Address at        55/4 Soi Sukhumwit, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok.  

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  10.00    น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  333 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on Monday 26 April, 2021 at 

10.00 .  hrs. at Ballroom Meeting, 3rd floor, The Grand Fourwings  Convention Hotel Bangkok.  333 Srinakarin Road , Huamark , Bangkapi, Bangkok  

10240.   or at any adjournment thereof. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.  

 

ลงช่ือ signed                                                                 ผูม้อบฉนัทะ Shareholder 

(                                                                  ) 

ลงช่ือ signed                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

(                                                                 ) 

ลงช่ือ signed                                                                  ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

(                                                                 ) 

ลงช่ือ signed                                                                  ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

(                                                                  ) 

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Remark: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate t he number 
of shares to several proxies to vote separately. 
 
 


