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

 เขียนท่ี       
   Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.   
Date Month Year 

(1)   ข้าพเจ้า สญัชาติ อยูบ้่านเลขท่ี ถนน    
        I/We nationality  reside at Road 
 ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต                           จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   
              Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
       am/are a shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 
           โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                 เสียง ดงันี ้
         holding altogether shares, and can cast votes equaling                                   votes as follow: 
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
 Ordinary shares, which can cast votes equaling   votes, 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 
               (1)  ช่ือ                                                                     อาย ุ                      ปี      อยูบ้่านเลขท่ี      ถนน                                                                             

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

 Name                                                              age                       years, reside at                               Road 
                   ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                
                   Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet  Province  Postal Code           

 (3) ช่ือ                                                                     อาย ุ                      ปี      อยูบ้่านเลขท่ี      ถนน                                                                             
 Name                                                              age                       years, reside at                               Road 

                   ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                
                   Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet  Province  Postal Code           
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัอังคารท่ี 19 มกราคม 2564
เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขท่ี 333  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 

Anyone of the proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the general meeting of shareholders on Tuesday, January 19, 2021 at 10.00 a.m. at 
Suanluang Ballroom, Novotel Bangkok Bangna 333 Sinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok of that will be postponed to other time and venue. 
 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัองัคารท่ี 21 มกราคม 2563 
Agenda I To approve the minute of Annual General Meeting of 2020 held on Tuesday, January 21, 2020 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda II To acknowledge performance of 2020 
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
Agenda III To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statement for year ended September 30, 2020 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda IV To approve the legal reserve and dividend payment for year 2020 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment of all directors 

  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 

 1. นายสรรเสริญ  จฬุางกรู   
  Mr. Sunsurn Jurangkool 

 เห็นด้วย   เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

2. นายมากาโต  เทราอรุา 
  Mr. Makoto  Teraura 

 เห็นด้วย   เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

3. นายปริญญา  ไววฒันา 
 Mr. Prinya  Waiwatana 
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 4. นายฉัตรชยั  เอียสกลุ 
     Mr. Chatchai Earsakul 

  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 
Agenda VI To approve the remuneration of Directors and Sub-committee for year 2021 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
Agenda VII To approve auditor appointment and audit fee of 2021  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
Agenda VIII To consider others (if any) 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี  ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมไ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า

ในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุ
ไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามเห็นสมควร 
 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. 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

หมายเหตุ / Remark: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลา ยคนเพ่ือแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขท่ี 333  ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

In the annual general meeting of shareholders on Tuesday, January 19, 2021 at 10.00 a.m. at Suanluang Ballroom, Novotel Bangkok Bangna 333 Sinakarin Road, 
Nongbon, Pravet, Bangkok of that will be postponed to other time and venue. 

วาระท่ี  เร่ือง    

Agenda number 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี  เร่ือง    

Agenda number 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)    

Agenda number To consider electing directors (continued) 

1.  ช่ือกรรมการ        
Name of director  
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
2.  ช่ือกรรมการ        
 Name of director  
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
3.  ช่ือกรรมการ        

Name of director  
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 

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

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

 


