
 

 
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ส ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศท่ีแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

 
         

 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัที่……………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้า……………………………………………………สญัชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่.………………….........
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต…………………….…………..
จงัหวดั……………………………...รหสัไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้รวม………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 1.  ………….…………………......……….……อาย…ุ..……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต……..........…..…...… 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 

 2.  ………….…………………......……….……อาย…ุ..……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 
อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต..........…..…...……… 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 

 3. นำยผดุงเดช อินทรลักษณ์ อาย ุ65 ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ 3 1206 00418 09 3 
อยู่บ้านเลขที่ 29/446 หมู่ 9 หมู่บ้ำนเมืองทองธำนี ซอย 11 ถนน แจ้งวัฒนะ ต าบล/แขวง บำงพูด อ าเภอ/เขต 
ปำกเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ 

 4. นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี อาย ุ52 ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ 3 1009 01312 49 9 
อยู่บ้านเลขที่ 56/1-2 ซอยธำรำรมณ์ 8 ถนน รำมค ำแหง 9 ต าบล/แขวง พลับพลำ อ าเภอ/เขต วังทองหลำง 
จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10310 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ในวันที่  18 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรม  
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามัญจ านวน........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั
       .....................................เสยีง  

สิ่งท่ีส่งมำด้วย
ล ำดับท่ี  6 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
 



 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

 วำระที่ 1     พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 วันที่ 26 เมษำยน 2561 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 
 
 

วำระที่ 2   รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2560  
(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

 
 วำระที่ 3     พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

  

 วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

 วำระที่ 5     พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
1. นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ 
เห็นด้วย......…เสยีง  ไม่เห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสียง......…เสยีง 

2.   นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ 
 เห็นด้วย......…เสยีง  ไม่เห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสียง......…เสยีง 

3.  นายธนา เธียรอจัฉริยะ 
 เห็นด้วย......…เสยีง  ไม่เห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสียง......…เสยีง 

 
       



 

 
 วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 
 

 วำระที่  7    พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ ำปี 2562 

 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า           
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ…...…………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
 ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
3. ผู้รับมอบฉนัทะจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีอายุมากกวา่ 20 ปี ในวนัท่ีลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนัน้การมอบฉนัทะจะไม่มีผลบงัคบัใช้  



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศท่ีแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2562  ในวันที่  18 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน

เวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

            
 วำระที่ ........... เร่ือง .................................................................................................................................. 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไม่เห็นด้วย ………เสียง  งดออกเสียง………เสยีง 

 

 วำระที่ ........... เร่ือง .................................................................................................................................. 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไม่เห็นด้วย………เสยีง   งดออกเสียง………เสยีง 

 

 วำระที่ ........... เร่ือง .................................................................................................................................. 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไม่เห็นด้วย………เสยีง   งดออกเสียง………เสยีง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

 ลงช่ือ…...……………………..……………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
 ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                                                            ) 


