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           (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

  เขียนที่    
เลขทะเบียนผูถือหุน                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วันที่     เดือน   พ.ศ.    
 Date   Month  Year 

 

(1)   ขาพเจา  สัญชาติ    

               I/We       nationality      

            อยูบานเลขที่    
              Address   

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
being a shareholder of S&P Syndicate Public Company Limited  
 

 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง   ดังนี ้
 holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to          votes as follows: 

  ❑    หุนสามัญ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง  

            ordinary share    shares  and have the right to vote equal to  votes 

 ❑   หุนบุริมสิทธ ิ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

          preference share shares  and have the right to vote equal to  votes 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได) 
  Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 

 ❑ 1. ชื่อ   นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล,   กรรมการอิสระ              อาย ุ     59       ป  อยูบานเลขท่ี       2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร  

 Name Ms. Sophavadee Uttamobol, Independent Director, Age  59  years, residing   at   2034/100-107 Italthai Tower 

 ชั้น      23-24               ถนน     เพชรบุรีตัดใหม    ตําบล/แขวง    บางกะป    อําเภอ/เขต    หวยขวาง          

 23rd – 24th  Floor         Road    New Petchburi   Tambol/Khwaeng   Bangkapi Amphur/Khet       Huaykwang  

 จังหวัด        กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย          10110         หรือ 

 Province    Bangkok                         Postal Code            10110    or 

 ❑ 2. ชื่อ ________________________________________ อาย ุ    ป อยูบานเลขที่   

 Name                                                                     age                         years, residing at 

 ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

 Road                                                 Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย    หรือ 

 Province                                              Postal Code                                                      or 

 ❑ 3. ชื่อ ________________________________________ อาย ุ       ป อยูบานเลขที ่   
  Name                                                                     age                            years, residing at 

 ถนน  ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   

 Road                                                 Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

 Province                                             Postal Code 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 ในวันที่                
26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. หอง Busarakam Ballroom ชั้น 2  โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ  ต้ังอยูเลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Minutes of the 2019 Ordinary Meeting of Shareholder to 
be held on 26 April 2019, 02.00 p.m., at Busarakam Ballroom, Fl. 2 Avani Atrium Bangkok located at 1880 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay 
Kwang, Bangkok Thailand 10310, or on any data and at any postponement thereof. 
 

(4)  ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังน้ี.- 
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 

 

วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 
Agenda 1 Adoption of the minutes of the 2018 Ordinary Meeting of Shareholder  

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

                   (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 

Agenda 2 The acknowledge the Company's operating performance for the year 2018 

   ❑ ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2561 
   The Proxy is entitled to acknowledge the Company's operating performance for the year 2018 
 

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income as at 

December 31, 2018 

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

                   (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 
Agenda 4 Approval for the dividend payment for the 2018 operation results 

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

                    (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5 Approval of the directors' remuneration 

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

                   (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

  จํานวน 4 คน คือ นายขจรเดช ไรวา, นางเกษสุดา ไรวา, นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา และ นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 

Agenda 6 Appointment  of re-election directors whose tenures have ended, namely,   

 Mr. Kachorndej Raiva, Mrs. Kessuda Raiva, Ms. Cattleya Saengsastra and Mr. John Scott Heinecke 

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

                   (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

 การแตงตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 คนกลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง 
  Re-election of all 4 retiring directors  

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

  การแตงตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขารับตําแหนงเปนรายบุคคล 
  Re-election of any retiring director, namely 

  (1) นายขจรเดช ไรวา 
   Mr. Kachorndej Raiva 
       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

  (2) นางเกษสุดา ไรวา 
   Mrs. Kessuda Raiva 
       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

  (3) นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา 
   Ms. Cattleya Saengsastra 
       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

  (4) นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 
   Mr. John Scott Heinecke 
       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที ่7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญช ี2562 
Agenda 7 Appointment of the auditor and determination of its remuneration for the 2019 accounting period 

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

                    (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่ 8 เรื่องอ่ืนๆ   (ถาม)ี 

Agenda 8 Other business (if any) 

   ❑ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
                    (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

   ❑ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ

ลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 

shareholder 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติใน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง

มติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes 

resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification or 

addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาได

กระทําเองทุกประการ 

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be 

deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
   ลงชื่อ / Signed      ผูมอบฉันทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 

 

   ลงชื่อ / Signed      ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
                  (  นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล / Ms. Sophavadee  Uttamobol  ) 
 

 

   ลงชื่อ / Signed      ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
     ( ) 
 

 

   ลงชื่อ / Signed      ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
     ( ) 
 

หมายเหตุ 

 1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน 

  ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split 

 shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

  2. วาระแตงตั้งกรรมการสามารถแตงตัง้กรรมการทั้งชุดหรือแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

   In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for  

   an individual nominee. 

  3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ 

   ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

   In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy  

   holder may use the Annex attached to Proxy Form B. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment to the Proxy (Form B.) 

การมอบฉันทะในฐานะผูถือหุนของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
Transferal of rights in the capacity as shareholder in S&P Syndicate Public Company Limited 

 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 ในวันท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอง Busarakam Ballroom ชั้น 2  โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ  
ตั้งอยูเลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
At the 2019 Ordinary Meeting of Shareholder to be held  on  26  April 2019, 02.00 p.m.,  at Busarakam Ballroom, Fl. 2 Avani Atrium Bangkok located at 
1880 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok Thailand 10310, or on any data and at any postponement thereof. 
 

วาระที ่  เรื่อง   

Agenda   Ref. 

    ❑ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

    ❑ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่   เรือ่ง   

Agenda  Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

    ❑ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่   เรื่อง   
Agenda  Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or  

    ❑ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที ่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ (ตอ) 

Agenda 6 Appointment of re-election directors whose tenures have ended (to attach) 
 

 ชื่อกรรมการ  

 Namely 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 ชื่อกรรมการ  
 Namely 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 ชื่อกรรมการ  

 Namely 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 ชื่อกรรมการ  

 Namely 

     ❑ เห็นดวย / Approve  ❑ ไมเห็นดวย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 


