
 

(ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนที่.................................................................... 

        วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................................................................... 

ส านกังานอยูเ่ลขที่...............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (ZIGA) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม........................................ หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................................... เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั.................................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................. เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ......................-......................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .......................-...................... เสยีง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

  1. ช่ือ..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

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

 

   2. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

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

 

   3. ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................................... 

           ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................... 

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

 

   4. ช่ือ นายไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 59 ปี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 

999/9,10,11 หมู ่9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290  

 



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 

เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

   หุ้นสามญั ........................................ หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ................................... เสยีง 

   หุ้นบริุมสทิธิ ...................-................. หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ .................-................. เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ........................................ เสยีง 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2560 

  -วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ- 

 

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิ 

      ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้



 

ชื่อกรรมการ นายไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง 

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

ชื่อกรรมการ นางสาววราลักษณ์  งามจิตรเจริญ 

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

ชื่อกรรมการ นางมณฑา  ทัสฐาน 

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

 

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

   (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่  7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ า                            

     ปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

7.1 แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

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

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี 

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

 

  วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 



 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองในนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

 

     ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

   (..........................................................) 

 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   (..........................................................) 

       

 ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (..........................................................) 

       

 ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                 (..........................................................) 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 



 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)   ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561  วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 

แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ...........................................................................................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 วาระที่ ................... เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ .............................................................................................................................................................. 

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

ช่ือกรรมการ .............................................................................................................................................................. 

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

ช่ือกรรมการ .............................................................................................................................................................. 

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

 

 

 


