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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่10 
Attached No. 10 

 

                                                                                  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                                                          
                                                                                               Proxy (Form A.)                                                                                                   
                                                                                                                                                 เขียนท่ี      
   Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.   
Date Month Year 

(1)   ขา้พเจา้ สญัชาติ อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน    
        I/We nationality reside at Road 
            ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต                           จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
              Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
       am/are a shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 
            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                     เสียง ดงันี ้
         holding altogether shares, and can cast votes equaling                                   votes as follow: 
 หุน้สามญั หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Ordinary   shares, which can cast votes equaling votes, 
(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 
               (1)  ช่ือ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน                                                                             

    Name                                                               age                       years, reside at                                             Road 
                    ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                               
                   Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code           
               (2) ช่ือ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน                                                                             

 Name                                                               age                       years, reside at                                            Road 
                  ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                               
 Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3)  ช่ือ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน                                                                                  
  Name                                                               age                       years, reside at                                              Road 
                    ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                               
                    Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัอังคารท่ี 24 มกราคม 2566
เวลา 10.00 น. โดยประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ อาคารส านกังาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอ
พานทอง จงัหวดัชลบรุี หรือท่ีจะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the general meeting of shareholders on Tuesday, January 24, 2023 at 10.00 a.m. by 
electric meeting (E-AGM) live broadcast at TSC Head office, 700/737 Moo.1 Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi of that will be postponed to other time and venue. 
  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้ 

  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. 

ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 


