(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form A.)

(แบบทัว่ ไป)
(Standard Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

--------------------เขียนที่ ......................................................................................
Written at

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. .......................
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า ................................................................................................. สัญชาติ ................................................................
I/We

nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตาบล/แขวง ..........................
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
District

(2)

Province

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

Postal Code

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of SCI Electric Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม ...................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................... เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and having the right to vote equal to

votes as follows

หุน้ สามัญ ..................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................................ เสียง
ordinary share

(3)

shares

and having the right to vote equal to

votes

หุน้ บุริมสิทธิ ................................................ หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................................... เสียง

preference share

and having the right to vote equal to

shares

votes

ขอมอบฉันทะให้

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุขอ้ 2)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please
use details in Remark No.2

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตาบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตาบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตาบล/แขวง...............................
residing at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ .............................
District

Province

Postal Code
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คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 30 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเมเปิ ล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

to be held on 30 April 2019

time 02.00 p.m.

at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )

หมำยเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ งของบริษัท ดังนี้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
(1) นางปราณี ภาษีผล หรือ
(2) นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6)
Remarks :
1.

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.

2.

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
(1) Mrs. Pranee Phasipol or
(2) Ms. Chaovana Viwatpanachati
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

Page 2 of 2

