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(ผูม้อบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและ 

แตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที.่................................................................... 

        วันที.่..........เดอืน............................พ.ศ.................... 

 

(1) ขา้พเจา้....................................................................................................................................................................... 

ส านักงานอยูเ่ลขที.่..............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 

อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ................................................................................................. 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (ZIGA) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ....................................... เสยีง ดังน้ี 

 หุน้สามัญ.................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................................. เสยีง 

 หุน้บรุมิสทิธ.ิ.....................-......................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ .......................-...................... เสยีง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  1. ชือ่..........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   2. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   3. ชือ่.........................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที.่......................................... 

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

           จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................  หรอื 

 

   4. ชือ่ นายไสว  ฉัตรชยัรุ่งเรอืง อาย ุ63 ปี ต าแหน่ง กรรมการอสิระ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/9,10,11 หมู ่9 

ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จังหวัดสมทุรปราการ 10290  

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที1่/2565 วันจันทรท์ี ่31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่999/9,10,11 หมู ่9 ต.ในคลอง

บางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 10290 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดังน้ี 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

 มอบฉันทะบางสว่น คอื 

   หุน้สามัญ ........................................ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้................................... เสยีง 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ...................-................. หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้.................-................. เสยีง 

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ........................................ เสยีง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี  ดังน้ี 

  วาระที ่1 พจิารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

         เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

  วาระที ่2 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท 
 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

         เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 
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  วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่วตัถุประสงค ์อกี 14 ขอ้ และแกไ้ขเพิม่เตมิบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 เพือ่ให ้ 

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของบรษิทั 
 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 

    วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

 (ก)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

       เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือ

ลงมตใินเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ั บมอบฉันทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

     ลงชือ่........................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

 

     ลงชือ่.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

       

 ลงชือ่........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

       

 ลงชือ่........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 

หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน)   ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที1่/2565 วันจันทรท์ี ่31 

มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมทุรปราการ 10290  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ...........................................................................................................................................  

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  ........................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 วาระที ่................... เรือ่ง  เลอืกต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

 ชือ่กรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

ชือ่กรรมการ .............................................................................................................................................................. 

 เห็นดว้ย .................... เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสยีง   งดออกเสยีง .................... เสยีง 

 

 

 


