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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

(สำหรบัผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นัน้) 
 

         
 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วันที…่…………………………………………….. 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………สัญชาติ…...……………..ที่อยู่เลขที.่………………….........
ถนน…………………………….….ตำบล/แขวง…………..……………………อำเภอ/เขต……………….…………..
จังหวัด…………………………รหสัไปรษณีย…์………….เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้นรวม…………...................……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง  
 

ขอมอบฉันทะให ้
 1.  ………….…………………......……….…อาย…ุ..……..ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที.่.……...……………… 

อยู่บ้านเลขที…่…………ถนน………...……………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต……..........…..…...… 
จังหวัด.............................................................................รหสัไปรษณีย์.....................................................................  
อีเมล*์................................................................เบอร์มอืถือ* (สำหรับ OTP) .......................................................หรอื 

 
 

 2.  ………….…………………......……….…อาย…ุ..……..ป ีบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……...…………..…… 
อยู่บ้านเลขที…่…………ถนน………...……………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต..........…..…...……… 
จังหวัด.............................................................................รหสัไปรษณีย์.....................................................................  
อีเมล*์................................................................เบอร์มอืถือ* (สำหรับ OTP) .......................................................หรอื 

 

หมายเหต ุ: โปรดกรอกขอ้มูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้
งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 

 

 3. นายผดงุเดช อนิทรลกัษณ ์อายุ 67 ป ีบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1206 00418 09 3 
อยู่บ้านเลขที ่29/446 หมู ่9 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 11 ถนนแจง้วฒันะ ตำบลบางพดู อำเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบรุี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรอื 

 4. นายสรุตัน ์ประลองศลิป ์อายุ 51 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1008 00232 47 3 
อยู่บ้านเลขที ่298 ถนน บรพิตัร ตำบล/แขวง บ้านบาตร อำเภอ/เขต ปอ้มปราบศตัรพูา่ย 
จังหวัด กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10100 หรือ 

 5. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ อายุ 52 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1014 03533 50 8 
อยู่บ้านเลขที ่20/224  ถนน -  ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกรด็ 
จังหวัด นนทบรุี รหัสไปรษณีย ์11120  

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  หรือที่จะพึง
เลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามญัจำนวน...............................................หุ้น  

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ ….................................................. เสียง  
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น................................... 
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วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

 
 วาระที่ 2             พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที ่3   รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทัประจำป ี2563 
(วาระนีเ้ปน็เรือ่งเพือ่ทราบจงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง) 
 

 วาระที่ 4          พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
  
 วาระที่ 5           พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

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

 วาระที่ 6           พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

1. นายนท ี อ่อนอิน  
เห็นด้วย......…เสียง  ไม่เห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 

2. นางนิรชัรา ศริิอำพันธ์กลุ 
 เห็นด้วย......…เสียง  ไม่เห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 

3. นางสาวกลัณิการ ์ ตริยางกูรศร ี  
 เห็นด้วย......…เสียง  ไม่เห็นด้วย......…เสียง งดออกเสียง......…เสียง 
 

 วาระที่ 7           พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 วาระที่ 8           พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย………........…เสียง ไม่เห็นด้วย............เสียง      งดออกเสียง........................เสียง 
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 วาระที ่9           พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ของ

บรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะไดก้ระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 
 

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

ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ  
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(สำหรบัผูถ้อืหุน้ต่างประเทศทีแ่ตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นั้น) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ในวันที่ 29 
เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

            
 วาระที ่........... เรือ่ง .................................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 วาระที ่........... เรือ่ง .................................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 วาระที ่........... เรือ่ง .................................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย………เสียง   ไม่เห็นด้วย………เสียง   งดออกเสียง………เสียง 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
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