สิงทีส่ งมาด้ วย 6
ปิ ดอากรแสตมป์

บาท

หนั งสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สําหรับผู้ถือหุ้นต่ างประเทศทีแต่ งตังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ านัน)
เขียนที…………..…………………………………..

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...................................

วันที………………………………………………..
ข้ าพเจ้ า……………………………..………….....สัญชาติ…...…………………..ทีอยู่เลขที………………………....
ถนน…………………………….….ตํ าบล/แขวง…………..……………………อํ า เภอ/เขต……………………………..
จังหวัด……………………………...รหัสไปรษณีย์…………….เป็ นผู้ถอื หุ้นของ บริ ษัท เซ็ป เป้ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จํานวนทังสินรวม………...............……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................เสียง
ขอมอบฉันทะให้
 1. ………….…………………......…………อายุ………..ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที……...………………
อยู่บ้านเลขที…………ถนน………...……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………..…...………
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................ หรื อ
 2. ………….…………………......…………อายุ………..ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที……...………………
อยู่บ้านเลขที…………ถนน………...……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………..…...………
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................ หรื อ
 3. ………….…………………......…………อายุ………..ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที……...………………
อยู่บ้านเลขที…………ถนน………...……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………..…...………
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................ หรื อ
 4. .........นายธนา เธียรอัจฉริยะ................อายุ.....46....ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที ..3 1014 03533 50 8..
อยู่บ้านเลขที..20/224 หมู่ที 9.....ถนน .......-.........ตําบล/แขวง........บางตลาด......อําเภอ/เขต.........ปากเกร็ด.......
จังหวัด..............นนทบุรี.......................รหัสไปรษณีย์.......11120.......
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุ กร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลียน บี ชัน 8 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน เลขที 333 ถนนศรีน ครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
โดยข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
 มอบฉัน ทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉัน ทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจํานวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
........................................เสียง
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ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
 วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2557 ซึงจัดขึนเมือวันที 15 พฤษภาคม
2557
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
(วาระนีเป็ นเรืองเพือทราบจึงไม่ ต้องลงคะแนนเสียง)
 วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2557 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
1. นายนที อ่อนอิน
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริ ยางกูรศรี
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
3. นางนิรัชรา ศิริอาํ พันธ์ กลุ
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
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 วาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
การลงคะแนนเสียงของผู้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที ไม่เ ป็ นไปตามที ระบุไว้ ในหนังสือ มอบฉัน ทะนี ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ ชดั เจน หรื อ ในกรณี
ทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมี การแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับ มอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ น แต่กรณีที ผู้รับ มอบฉัน ทะไม่ ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ า
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ…...…………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนัง สือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฎชือทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
2. ผู้ถือ หุ้นทีมอบฉันทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้รู ั บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ มเติ มได้ ในใบประจํ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนั งสือมอบฉัน ทะ แบบ ค.
(สําหรับผู้ถือหุ้น ต่ างประเทศทีแต่ งตังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ านัน)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ป เป้ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 ในวันศุ กร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลี ยน บี ชัน 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ ว ิงส์
คอนเวนชัน เลขที 333 ถนนศรีนคริน ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอืนด้ วย
 วาระที ........... เรือง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง

ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง

 วาระที ........... เรือง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง

ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง

 วาระที ........... เรือง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย………........…เสียง

ไม่เห็นด้ วย......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับ รองว่ารายงานในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชือ…...……………………..……………..ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
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