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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 
         

 เขียนที…่………..………………………………….. 

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

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

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

 อยูบ้่านเลขที…่………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. ......นำงสำวกลัณิกำร์ ตริยำงกูรศรี........อาย.ุ....50....ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ ..3 1009 01312 49 9.. 

 อยูบ้่านเลขที.่.32-36..ซอยพัฒนเวศน์..ถนน ..สุขุมวิท 71..ต าบล/แขวง..พระโขนงเหนือ..อ าเภอ/เขต...วัฒนำ..... 
 จงัหวดั..............กรุงเทพฯ.......................รหสัไปรษณีย์.......10110.......  
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559  ในวันพุธที่  26 เมษำยน 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์1 ชัน้ 9 โรงแรม  
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  

  มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญัจ านวน........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั
       ........................................เสยีง  

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 6 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
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 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

  วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 เม่ือวันที่ 21 เมษำยน 2559 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

วำระที่ 2  รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559  
 (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

 

 วำระที่ 3  พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

  

 วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

 

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

 
1. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ 

เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง 
2.   นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง 
3. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 

เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสียง งดออกเสยีง........................เสยีง 
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 วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2560 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2560 
 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง 
   

 การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า       
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือ ในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 ลงช่ือ…...…………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
หมายเหต ุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560  ในวันพุธที่  26 เมษำยน 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์1 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 

คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง  

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

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง  

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

 
 เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสยีง........................เสยีง  

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายงานในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

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


