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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 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      อยูบ่า้นเลขท่ี      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      อยูบ่า้นเลขท่ี      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      อยูบ่า้นเลขท่ี      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. 
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-     

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัองัคารท่ี 25 มกราคม 2565 
Agenda I To approve the minute of Annual General Meeting of 2022 held on Tuesday, January 25, 2022 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 
Agenda II To acknowledge performance of 2022 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
Agenda III To approve Financial Statements for the fiscal year ended September 30, 2022 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
Agenda IV To approve the legal reserve and dividend payment for year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 5 อนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda V To approve the replacement of Directors to vacate  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment of all directors 

  เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 

 1. นายสริศ พฒันะเมลือง   
  Mr. Sarit Patanatmarueng 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

2. นายสนัติ พฒันะเมลือง 
  Mr. Santi Patanatmarueng 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

3. นายฮาจิเมะ คาโตะ 
 Mr. Hajime Kato 
  เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2566 
Agenda VI To approve the remuneration of Directors and Sub-committee for year 2023 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 
Agenda VII To approve auditor appointment and audit fee of 2023  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)   
Agenda VIII To consider others (if any) 
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  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมไ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้

ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated 
as my/our, as shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุ
ไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามเห็นสมควร 
 In case that 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 of addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
 

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 

( ) 
 

หมายเหตุ / Remark: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้้รบัมอบฉันทะหลา ยคนเพ่ือแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
If there is any agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached supplement to Proxy form B. shall be used. 
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แบบ ข.                                                                          

                                                                                                   Proxy Form B. 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
ALLONGE OF PROXY 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ อาคารส านักงาน 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี หรือท่ีจะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

In the annual 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. 

วาระท่ี  เรื่อง    

Agenda number 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี  เรื่อง    

Agenda number 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี  เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)    

Agenda number To consider electing directors (continued) 

1.  ช่ือกรรมการ        
Name of director  
  เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
2.  ช่ือกรรมการ        
 Name of director  
  เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
3.  ช่ือกรรมการ        

Name of director  
  เห็นดว้ย เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I / We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

 


