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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  

 ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทาน โปรดนําหนังสือนัดประชุม พรอมกับแบบฟอรม 

ลงทะเบียนที่มี Barcode หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม                     

ผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ของบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว

ขาราชการ   ใบอนุญาตขับขี ่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

 2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความ

   ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

  2.2 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง 

  2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับขอ 1 และผูรับมอบฉันทะลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

  

 กรณีนิติบุคคล 

 1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

  1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

  1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

   นิติบุคคล (กรรมการ) พรอมประทับตรา (ถาม)ี และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขา

   รวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 2.  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความ

   ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พรอมประทับตรา 

   (ถามี) ตามที่ไดจดทะเบียนไวในฐานะเปนผูมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากร

   แสตมปครบถวนแลว 
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  2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี 

   อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พรอมประทับตรา (ถามี) ตามที่ไดจดทะเบียนไวและมี 

   ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน 

   นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

  2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 กรณี

   บุคคลธรรมดา และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

  2.4 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 และ      

ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
  

 3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

  3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

   ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม หรือแบบ ค. ที่สามารถ

  ดาวนโหลดจากเว็บไซตของบริษัท) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมี 

    อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไวในฐานะเปนผูมอบฉันทะและลง 

    ลายมือช่ือผูรับมอบฉันทะและติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

 ข. หนังสือยืนยันวาผูลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

ลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พรอมประทับตรา (ถามี) ตามที่

ไดจดทะเบียนไว 

  ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง 

   สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พรอมประทับตรา (ถามี) ตามที่ 

   ไดจดทะเบียนไวและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน(Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อในฐานะ             

  ผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

  ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปน       

   ผูมอบฉันทะตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

  3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน 

  ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ 

   ฉันทะแทน 

  ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี 

   อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พรอมประทับตรา (ถาม)ี ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมี 

   ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติ 

   บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

  ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 กรณี 

   บุคคลธรรมดา และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
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  3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1 และลง

ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งน้ีเอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะตองจัดทําคําแปล

เปนภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุน หรือแทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง

ของคําแปล 

  

 4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสญัชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะ

ใหคัสโตเดียนตามขอ 3) 

 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตนแลวแตกรณี โดยเอกสารที่จัดทําเปนภาษาอืน่ 

 นอกจากภาษาไทยจะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นลง 

 ลายมือช่ือรับรองความถูกตองของคําแปล 
  

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 

บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 3 

แบบดังน้ี 

❑  แบบ ก.เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน โดยจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุม 

❑  แบบ ข.เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดย

จัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

❑  แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)     

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน โดยสามารถเรยีกดูและดาวนโหลดแบบฟอรม ไดที ่www.sandp.co.th  

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี ้

 (1) ผูถือหุนอื่น ๆ นอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทย เปน  ผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบ ก. หรือแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุน

ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะ

เลือกใชแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ

หนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

 (2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ และ

ลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

 (3) ปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวเพื่อใหถูกตองและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย 
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 (4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังสํานักกรรมการของบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 หรือผูเขารวม

ประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหนึ่งช่ัวโมงเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลา

ตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 
 

 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแตกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม สามารถแบงแยกจํานวน

หุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

  

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1.00 ชั่วโมง คือตั้งแตเวลา

13.00 น. เปนตนไป ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 ณ หอง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ 

ตั้งอยูเลขที ่1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่

แนบมา พรอมนี ้
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  

 1. หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

  (1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนนโดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุน

หรือผูรบัมอบฉันทะตองออกเสยีงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง และไมสามารถแบงแยกลงคะแนนเสียงได เวนแตผูถอืหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง   

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

  (2) การแจงความประสงคลงในชองงดออกเสียงในวาระเรื่องใด ๆ จะถือวาผูถือหุนมีความประสงคไมออกเสียง

ลงคะแนนในการลงมติของวาระเรือ่งนั้น 

  (3) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบไุวไม 

ชัดเจนผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระฝายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี 

  ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

  (1) การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระและในทุกวาระจะมีการเสนอเพื่อพิจารณารับ หรืออนุมัติ 

หรือเพื่อการใด ๆ ใหแกผูถือหุนพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเวนในวาระที่ 2 เสนอเพื่อรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเทานั้น โดยไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้และเพื่อความสะดวกในการลงมติในแตละ

วาระประธานที่ประชุมจะใชวิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมแลววาจะมีผูถือหุน

ทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูถือหุนแสดงความประสงควาไมเห็นดวย  หรืองดออก

เสียงจะถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับที่เสนอ โดยจะไมมีการใชบัตรลงคะแนน 
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  (2) ถาผูถือหุนมีความประสงคจะลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในวาระเรื่องใด ๆ ขอใหผูถือหุนแสดง 

โดยวิธีการยกมือขึ้น ประธานที่ประชุมจะใหมีการใชบัตรลงคะแนนที่มีบารโคด ซึ่งผูถือหุนจะไดรับกอน

เขาหองประชุม   

  (3) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. จะตองทําเครื่องหมายลงในชองเห็นดวย ไมเห็น

ดวยหรืองดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น    

  (4) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุ

มา และบริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมาเทานั้น 

  (5) เฉพาะในวาระที่ 6 เรื่องแตงตั้งกรรมการ บริษัทกําหนดใหลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเทานั้น ซึ่งผูถือหุน

สามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในชองการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด หรือชองการแตงตั้งกรรมการ

รายบุคคลอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

 3. มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 กรณีปกต ิใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 

 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติมติของท่ีประชุมจะ 

  เปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที ่

    ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

  (1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

  (2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแต

 เปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อตนเองไดโดยไมถือวามีสวน

ไดเสียในเรื่องดังกลาว 

 4. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนนการนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับ 

  คะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระ 

 

 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม * 

 


