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คําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานทีต่องนํามาแสดง 
ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

 
 

ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ
และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังน้ีมาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันท่ี  
29 เมษายน 2559 ของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 

 2.  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
2.2  สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนได

  ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
2.3  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกใหไมเกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูถือหุน 

 
 2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีไดจด
ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
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2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกใหไมเกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1.
กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา 
 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งสามารถ download ไดจาก website ของบริษัทท่ี 
www.sci-mfgr.com ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ
กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และ
ผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข.  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได
จดทะเบียนไว 

ค.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกใหไมเกิน 6
เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไวและมีขอความแสดงให
เห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน 
ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกใหไมเกิน 6 เดือนซึ่งรับรอง

สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค.  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตาม
ขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
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3.3 เอกสารหลักฐานท่ีสวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา ท้ังน้ี
เอกสารท่ีจัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
 4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3.) 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1. หรือ 2. ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารท่ี

จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม
ดวยและใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว และได
เผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไวบน website ของบริษัทท่ี www.sci-mfgr.com ซึ่งหนังสือมอบ
ฉันทะแตละแบบมีลักษณะดังน้ี 
•  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 
•  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
•  แบบ ค. แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 
ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 
(1)  ผูถือหุนอื่นๆ นอกจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบ ก. หรือแบบ ข. เทาน้ัน สวนผูถือหุนท่ีเปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แตท้ังน้ี ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียง
แบบเดียวเทานั้น 

(2)  มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ และลง
ลายมือชื่อผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3)  ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

(4)  สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันท่ี 25 เมษายน 2559 หรือกอนเวลาเริ่ม
การประชุมอยางนอยครึ่งชั่วโมงเพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเร่ิมประชุม 

 
ท้ังน้ี ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง



สิ่งที่สงมาดวย 4 
  

20 
 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
3.  การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือ ต้ังแตเวลา  
13.00 น. เปนตนไปในวันท่ี 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเมเปล ถนนศรีนครินทร เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 ตาม
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีไดแนบมาพรอมน้ี 
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 1.  หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียงซึ่ง 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนท่ีเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2)  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
 

  เลขานุการท่ีประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังน้ี 
(1)  เลขานุการท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละคร้ังจากท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทไดแจก

ใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเคร่ืองหมายในชอง �เห็นดวย �ไมเห็นดวย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทาน้ัน 

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุมา 
 

3.  มตขิองที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 •  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 
 •  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เปนไปตามท่ีกฎหมายหรือขอบังคับน้ันกําหนด  
 (1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง
น้ัน  
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4.  การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระ 
 *กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาท่ีบริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



