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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

Proxy (Form A.) 

(แบบทัว่ไป) 
(Standard Form) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 

      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 

 

                วนัท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................. สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

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

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           

หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 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, 

        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

    Duty Stamp 20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.      ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร ์เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 

to be held on  27 April 2018 time 02.00 p.m. at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250  

 

  

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

 

 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

       ( .......................................................... ) 

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  

        ( ......................................................... ) 

 

 

หมำยเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท ดงัน้ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
(1)  นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน หรือ 

(2) นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ  

      (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 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. Chattong Tippayakalin or 

(2) Ms. Chaovana Viwatpanachati  

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
 

 

 


