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ค ำชีแ้จงกำรลงทะเบียน เอกสำรที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

วิธีกำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

 
การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัทจะเปิดรับ

ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ณ สถานท่ีประชมุที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ และจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยการเช็ครายช่ือ
กับเอกสารทะเบียนรายช่ือ ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนงัสือ
เชิญประชมุ แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 
 
1. เอกสำรที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 

บคุคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม(แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 
 

  นิติบคุคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชมุด้วยตนเอง 

   1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
1.2  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะและให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุ 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
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3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องสง่

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
2. วิธีกำรมอบฉันทะ 

 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 

ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้โดยด ำเนินกำร ดังนี ้
 

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้
1.1  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 2 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข) 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ ตามท่ีบริษัท ได้เสนอช่ือและแจ้งข้อมูล
ของกรรมการดงักลา่วไว้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 5 โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความ
คลอ่งตวักรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉนัทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชมุ
แทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่
สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 

3. ให้ผู้ ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้อง
และมีเหตผุลผกูพนัตามกฎหมาย  

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัส านกังานเลขานกุารบริษัทก่อนวนัที่ 27 มีนาคม 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุม
อยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิม 
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3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องสง่

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
2. วิธีกำรมอบฉันทะ 

 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 

ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้โดยด ำเนินกำร ดังนี ้
 

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้
1.1  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2  ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 2 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข) 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ ตามที่บริษัท ได้เสนอช่ือและแจ้งข้อมูล
ของกรรมการดงักลา่วไว้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 5 โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความ
คลอ่งตวักรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉนัทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชมุ
แทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่
สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 

3. ให้ผู้ ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้อง
และมีเหตผุลผกูพนัตามกฎหมาย  

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัส านกังานเลขานกุารบริษัทก่อนวนัที่ 27 มีนาคม 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุม
อยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิม 
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3. กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกว่า 1 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป  วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 
แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ตามแผนท่ีสิง่ที่สง่มาด้วย 10 
 
4.  กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 
วาระทัว่ไป 
1. การออกเสียง ให้นบัหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่

คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 
กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 
 

 1. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสยีง 
2. การนบัผลคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับ

มอบฉนัทะที่บริษัทบนัทกึไว้ลว่งหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าประชมุ ที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงมา
หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ที่มาประชมุในแตล่ะวาระ 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ
สิน้สดุลงโดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 

4. ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได้ แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ก็ตาม 
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(ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
เขียนที.่................................................................... 

        วนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.................. 
(1) ข้าพเจ้า......................................................................................................สญัชาติ................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................... 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง ดงันี ้
หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั...........................................เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 
 
(3) 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 

 
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 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ด้วย 

 


