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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
(สำหรบัผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 
         

 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วันที่……………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้า……………………………………………………สัญชาต…ิ...……………..ที่อยู่เลขที่.………………….........
ถนน…………………………….….ตำบล/แขวง…………..……………………อำเภอ/เขต……………….…………..
จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์…………….เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้นรวม…………...................……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง  
 

ขอมอบฉันทะให้ 
 1.  ………….…………………......……….…อายุ…..……..ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..……...……………… 

อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………...……………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต……..........…..…...… 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................ หรือ 
 

 2.  ………….…………………......……….…อายุ…..……..ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……...…………..…… 
อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………...……………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต..........…..…...……… 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................ หรือ 
 

 3. นางสาวกลัณกิาร ์ตรยิางกรูศรี อายุ 53 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1009 01312 49 9 
อยู่บ้านเลขที่ 56/1-2 ซอยธารารมณ ์8 ถนน รามคำแหง 9 ตำบล/แขวง พลบัพลา อำเภอ/เขต วงัทองหลาง 
จังหวัด กรงุเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ 

 

 4. นายสรุตัน ์ประลองศิลป ์อายุ 49 ปี บตัรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1008 00232 47 3 
อยู่บ้านเลขที่ 298 ถนน บรพิตัร ตำบล/แขวง บา้นบาตร อำเภอ/เขต ปอ้มปราบศตัรพูา่ย 
จังหวัด กรงุเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ 
 

 5. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ อายุ 50 ป ีบตัรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1014 03533 50 8 
อยู่บ้านเลขที่ 20/224  ถนน -  ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกรด็ 
จังหวัด นนทบรุี รหัสไปรษณีย์ 11120  

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ในวันที ่3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ 

 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน...............................................หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ….................................................. เสียง  

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น................................... 
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วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

 
 วาระที่ 2             พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นดว้ย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
 

วาระที ่3   รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทัประจำป ี2562  
(วาระนีเ้ปน็เรือ่งเพือ่ทราบจงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง) 
 

 วาระที่ 4          พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นดว้ย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
  
 วาระที่ 5           รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
 

 วาระที่ 6           พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ 
เห็นด้วย......…เสียง  ไม่เห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 

2.   นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
 เห็นด้วย......…เสียง  ไม่เห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 

3.  นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
 เห็นด้วย......…เสียง  ไม่เห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 

4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 
 เห็นด้วย......…เสียง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 
 

 วาระที่ 7           พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
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 วาระที่ 8           พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
 
 วาระที่ 9           พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
 
 วาระที่ 10         พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ  ใหถื้อเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 
 ลงชื่อ…...…………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
                  (                                 ) 
 
 ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (                                  ) 
 
หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ  
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(สำหรบัผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ในวันที่ 3 

สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

            
 วาระที่ ........... เรือ่ง .................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เหน็ด้วย………เสียง   ไม่เห็นด้วย ………เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
 

 วาระที่ ........... เรือ่ง .................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เหน็ด้วย………เสียง   ไม่เห็นด้วย………เสียง   งดออกเสียง………เสียง 
 

 วาระที่ ........... เรือ่ง .................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เหน็ด้วย………เสียง   ไม่เห็นด้วย………เสียง   งดออกเสียง………เสียง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…...……………………..……………..ผู้มอบฉันทะ 
                  (                                 ) 
 
 ลงชือ่……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (                                  ) 
 
 ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ 
         (                                                            ) 


