
41 

 

ปิดอากรแสตมป์ �� บาท 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(สําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที�แต่งตั �งคัสโตเดยีนในประเทศไทยเท่านั �น) 

         

 เขียนที�…………..………………………………….. 

 วนัที�……………………………………………….. 

 

 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สญัชาติ…...…………………..ที�อยู่เลขที�………………………....

ถนน…………………………….….ตําบล/แขวง…………..……………………อําเภอ/ เขต……………………………..

จงัหวดั……………………………...รหสัไปรษณีย์…………….เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น

จํานวนทั �งสิ �นรวม………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสยีง  

 

ขอมอบฉนัทะให้ 

 

 1.  ………….…………………......…………อาย…ุ……..ปี บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที�…………ถนน………...……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………..…...……… 

 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 

 2.  ………….…………………......…………อาย…ุ……..ปี บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที�…………ถนน………...……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………..…...……… 

 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 

 3.  ………….…………………......…………อาย…ุ……..ปี บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที�…………ถนน………...……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………..…...……… 

 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 

 4. ......นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี........อาย.ุ....49....ปี บตัรประจําตวัประชาชนเลขที� ..3 1009 01312 49 9.. 

 อยู่บ้านเลขที�..32-36..ซอยพัฒนเวศน์..ถนน ..สุขุมวทิ 71..ตําบล/แขวง..พระโขนงเหนือ..อําเภอ/เขต...วฒันา..... 

 จงัหวดั..............กรุงเทพฯ.......................รหสัไปรษณย์ี.......10110.......  

 

คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  ในวันพฤหัสบดทีี�  21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั �น 3 โรงแรม  

เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถอืและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  

  มอบฉนัทะบางสว่นคอื หุ้นสามัญจาํนวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั

       ........................................เสยีง  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
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 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี �  

  วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2558 เมื�อวันที� 24 เมษายน 2558 
 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

วาระที� 2  รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัประจําปี 2558  
 (วาระนี�เป็นเรื�องเพื�อทราบจงึไม่ต้องลงคะแนนเสยีง) 

 

 วาระที� 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปี 2558 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 
 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

  

 วาระที� 4 พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

 วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
1. นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ 

เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 
2.   นายธนา เธียรอจัฉริยะ 

เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 
3. นายสรุัตน์ ประลองศิลป์ 

เหน็ด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 
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 วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 
 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

 วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 
 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 
   

 การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่า       

การลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือ ในกรณี

ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 

 กิจการใดที�ผู้รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้า

ระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 

 ลงชื�อ…...…………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงชื�อ……………………………………….ผู้รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงชื�อ……………………………………….ผู้รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงชื�อ……………………………………….ผู้รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
หมายเหตุ  
1. หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผ ู้ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแตง่ตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เทา่นั �น 
2. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3.  ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (สําหรบัผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที�แต่งตั �งคัสโตเดยีนในประเทศไทยเท่านั �น) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน)  ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559  ในวันพฤหัสบดทีี� 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั �น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 

คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน 

เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
            

 วาระที� ........... เรื�อง .................................................................................................................................. 
 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง  

 

 วาระที� ........... เรื�อง .................................................................................................................................. 
 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี � 

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง  

 

 วาระที� ........... เรื�อง .................................................................................................................................. 
 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 
 เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เหน็ด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง  

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายงานในใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
 ลงชื�อ…...……………………..……………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงชื�อ……………………………………….ผู้รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงชื�อ……………………………………….ผู้รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงชื�อ……………………………………….ผู้รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 


