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          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

         
เขยีนที ่..................................................................................... 

      Written at 
                วนัที ่.............. เดอืน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date             Month               Year 
 

(1) ขำ้พเจำ้ ................................................................................................. สญัชำต ิ................................................................ 
           I/We                                                                          nationality 

อยู่บำ้นเลขที ่........................................... ถนน .................................................................. ต ำบล/แขวง .......................... 
Address            Road                    Sub-District 
อ ำเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณยี ์........................ 
District            Province       Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ            บริษทั เอสซีไอ อีเลคตริค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of  SCI Electric Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม ...................................... หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ...................................... เสยีง ดงันี้ 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           
หุน้สำมญั ..................................................... หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ........................................................ เสยีง 
ordinary share            shares    and having the right to vote equal to             votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ................................................ หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ....................................................... เสยีง 
preference share          shares     and having the right to vote equal to             votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทักไ็ด ้โปรดใชข้อ้มลูตำมหมำยเหตุขอ้ 4) 
Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use 

details in Remark No.4                                                                                                                      
(1) ........................................................................................................................... อำยุ ....................................... ปี   

Name                                   age                                 years, 
        อยู่บำ้นเลขที ่...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  Residing at                           Road                  Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณยี ์......................... หรอื 

       District                                Province                                               Postal Code                       or 
(2) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี
 Name                                   age                                  years, 

        อยู่บำ้นเลขที ่...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  Residing at                           Road                  Sub-District  
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั .......................................................... รหสัไปรษณยี ์.......................... 

       District                                Province                                               Postal Code                        
 

 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย 8 
Enclosure 8 

      (ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
      (Duly Stamp 20 Baht) 

 
( 
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ในวนัที ่29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น.      ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
to be held on  29 April 2022 time 02.00 p.m. Through Electronics (E-Meeting) 

 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นดว้ย 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 
 Agenda Item 1  To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholder’ Meeting 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove                     Abstain   

            วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2564  
     Agenda Item 2    To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 

  

                                        หมำยเหตุ  วำระนี้เป็นเรือ่งทีร่ำยงำนเพือ่ทรำบ จงึไมต่อ้งมกีำรลงมติ 
                            Remark     This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 
 

          วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (งบดลุและงบก ำไรขำดทุน) 
   ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตแล้ว 
   และรบัทรำบรำยงำนของผู้สอบบญัชี 
             Agenda Item 3  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of Comprehensive  
   Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at  
   31 December 2021 which have been audited by the certified auditor and acknowledge the  
   Auditor’s report  

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove                     Abstain   

 

      วำระท่ี 4           พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรทุนก ำไรสทุธิเป็นทุนส ำรองและกำรงดจ่ำยเงินปันผล 
             Agenda Item 4            To consider and approve the unallocated net profit as legal reserve and  

  the omission of dividend payment. 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

             Approve        Disapprove                     Abstain  
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              วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
              Agenda Item 5      To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove                     Abstain   

                     กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve                    Disapprove                     Abstain   
                                          กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

       Vote for an individual nominee. 
1. ชือ่กรรมกำร นำย สุเมธ  ชยัเลศิวณชิกุล 
 The director’s name    Mr. Sumeth  Chailertvanitkul 

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

2. ชือ่กรรมกำร นำง ฉตัรทอง  ทพิยกะลนิ  
 The director’s name    Mrs. Chattong Tippayakalin 

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

3. ชือ่กรรมกำร นำงสำว อุนนดำ พฤฒนิำรำกร 
 The director’s name    Ms. Aunada  Phruttinarakorn 

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

4.  ชือ่กรรมกำร นำยวชิยั  ญำณสิรำงคก์ลู 
 The director’s name    Mr. Vichai   Yanisrangkul 

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   
               วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 
                    Agenda Item  6         To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022          

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

        Approve        Disapprove                     Abstain 

             วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรบัปี 2565 
             Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their remuneration for 

the year 2022      
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

        Approve        Disapprove                     Abstain 
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            วำระท่ี 8                    พิจำรณำเร่ือง อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
                     Agenda Item 8        To consider other matters (if any).      

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

        Approve        Disapprove                     Abstain 

 
 (5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่ม่เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่ำกำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้ง
 และไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ช ัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม  
มกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องทีร่ะบุไวข้ำ้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ
ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ  
ใหถ้อืเสมอืนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall be 
deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

     ลงชือ่/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชือ่/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชือ่/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชือ่/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
 
 
หมำยเหต ุ: 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้
2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำร สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณทีีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
4. ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

(1) นำงปรำณ ีภำษผีล หรอื 
(2) นำงสำวชวนำ ววิฒัน์พนชำต ิ
      (รำยละเอยีดกรรมกำรอสิระปรำกฏตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ยล ำดบัที ่6) 
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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. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may 

use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 
4. 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 



 
 
 

 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 
   

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของ              บริษทั เอสซีไอ อีเลคตริค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  SCI Electric Public Company Limited (“The Company”) 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 
At the 202 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัที ่29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น.      ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
to be held on 29 April 2022 time 2.00 p.m. Through Electronics (E-Meeting)  

 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลำและสถำนทีอ่ื่น  
or any adjournment at any date, time and place thereof.   
   

 

 วำระท่ี …..  เรื่อง .......................................................................................................................................... 
Agenda Item …..  Subject ………………………………………………………………………………………………... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove                     Abstain   

 วำระท่ี …..  เรื่อง .......................................................................................................................................... 
Agenda Item …..  Subject ………………………………………………………………………………………………... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
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    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

                    Approve        Disapprove                     Abstain 
 
 วำระท่ี …..  เรื่อง .......................................................................................................................................... 

Agenda Item …..  Subject ………………………………………………………………………………………………... 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
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    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

                    Approve        Disapprove                     Abstain 
 
 
 
 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย 8 
Enclosure 8 



 
 
 วำระท่ี …..  เรื่อง .......................................................................................................................................... 

Agenda Item …..  Subject ………………………………………………………………………………………………... 
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 วำระท่ี …..  เรื่อง .......................................................................................................................................... 

Agenda Item …..  Subject ………………………………………………………………………………………………... 
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 วำระท่ี …..  เรื่อง   เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 
             Agenda Item …..  Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 
 

 ชือ่กรรมกำร …………………………………………………………………… 

 The director’s name     
  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

 ชือ่กรรมกำร …………………………………………………………………… 
 The director’s name    

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

 ชือ่กรรมกำร …………………………………………………………………… 
 The director’s name     

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

  ชือ่กรรมกำร …………………………………………………………………… 
 The director’s name     

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

 ชือ่กรรมกำร …………………………………………………………………… 
 The director’s name     

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
      Approve        Disapprove                     Abstain   

 ชือ่กรรมกำร …………………………………………………………………… 
 The director’s name     

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
         Approve        Disapprove                     Abstain 


