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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 
 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉันทะ
และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนีม้าเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในวันท่ี  
27 เมษายน 2561 ของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้

  ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3  แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ออกให้ไม่ เ กิน 6 เดือนโดย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
 2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้ 
จดทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ออกให้ไม่เ กิน 6 เดือนโดย 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่ง  
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1.
กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 
 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทท่ี 
www.sci-mfgr.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน  
6เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดง 
ให้เห็นว่าผู้แทนคสัโตเดียน (Custodian)ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นให้ คัสโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ ด าเนินการลงนาม 

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตาม
ข้อ 1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3.3 เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉันทะเช่นเดียวกบัข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา ทัง้นี ้
เอกสารท่ีจัดท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
องักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
 4. กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามขอ้ 3.) 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารท่ี

จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัทท่ี www.sci-mfgr.com ซึ่งหนังสือ 
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้
„  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
„  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
„  แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้
(1)  ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น 
ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารท่ีแนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลง
ลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  สง่หนงัสือมอบฉนัทะใสซ่องคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิม
ประชมุ 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
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ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา  
13.00 น. เป็นต้นไปในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10250 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึง่  

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  เห็นด้วย  
ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นซึง่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 
2. วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

  เลขานกุารท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
(1)  เลขานุการท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจก

ให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ  
�งดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 

3.  มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 „  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 
 „  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด  
 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง
นัน้  
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4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ 
 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษทัเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 


