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

 เขียนที ่       
   Written at 

วันที ่ เดือน พ.ศ.   
Date Month Year 

(1)   ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที ่ ถนน    
        I/We nationality  reside at Road 
 ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต                           จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
              Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
       am/are a shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 
           โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                 เสียง ดังนี ้
         holding altogether shares, and can cast votes equaling                                   votes as follow: 
 หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 Ordinary shares, which can cast votes equaling   votes, 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint  
               (1)  ชื่อ                                                                     อายุ                       ปี      อยู่บ้านเลขที ่      ถนน                                                                             

 Name                                                              age                       years, reside at                               Road 
                   ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์                                                
                   Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet  Province  Postal Code           
               (2)  ชื่อ                                                                     อายุ                       ปี      อยู่บ้านเลขที ่      ถนน                                                                             

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

 (3) ชื่อ                                                                     อายุ                       ปี      อยู่บ้านเลขที ่      ถนน                                                                             
 Name                                                              age                       years, reside at                               Road 

                   ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์                                                
                   Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet  Province  Postal Code           
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่  21 มกราคม  2563
เวลา 10.00 น. ณ  ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชัน้ 2 บางนาทาวเวอร์) บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะ
พึงเล่ือนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Anyone of the proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the general meeting of shareholders on Tuesday, January 21, 2020 at 10.00 a.m. at 
Ratchaphruek room 1 (2nd floor Bangna Tower) Bangna Pride Hotel & Residence 2/4 Moo 14 Bangna Trad Road KM 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 of that 
will be postponed to other time and venue. 
 

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัอังคารที่ 22 มกราคม 2562 
Agenda I To approve the minute of Annual General Meeting of 2019 held on Tuesday, January 22, 2019 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
Agenda II To acknowledge performance of 2019 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
Agenda III To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statement for year ended September 30, 2019 
 

ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda IV To approve the legal reserve and dividend payment for year 2019 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda V To approve the replacement of Directors to vacate  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / Appointment of all directors 

  เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors 

 1. นายสริศ พัฒนะเมลือง 
 Mr. Sarit Patanatmarueng 

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

2. นายสันติ พัฒนะเมลือง 
  Mr. Santi Patanatmarueng   

 เห็นด้วย   เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

3. นายฮาจิเมะ คาโตะ 
 Mr. Hajime Kato 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
Agenda VI To approve the remuneration of Directors and Sub-committee for year 2020 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
Agenda VII To approve auditor appointment and audit fee of 2020  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   
Agenda VIII To consider others (if any) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ไช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า

ในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบุ
ไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
 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. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

หมายเหตุ / Remark:  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลา 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.  

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชัน้ 2 บางนาทาวเวอร์) บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 2/4 
หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

In the annual general meeting of shareholders on Tuesday, January 21, 2020 at 10.00 a.m. at Ratchaphruek room 1 (2nd floor Bangna Tower) Bangna Pride Hotel & 
Residence 2/4 Moo 14 Bangna Trad Road KM 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 of that will be postponed to other time and venue. 

วาระที่  เร่ือง    

Agenda number 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที่  เร่ือง    

Agenda number 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที่  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)    

Agenda number To consider electing directors (continued) 

1.  ชื่อกรรมการ        
Name of director  
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
2.  ชื่อกรรมการ        
 Name of director  
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
3.  ชื่อกรรมการ        

Name of director  
 เห็นด้วย เสียง  ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

 


