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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 

Attached No. 8 

 

                                                                                  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                                                          

                                                                                               Proxy (Form A.)                                                                                                   
                                                                                                                                                 เขียนที�      

   Written at 
วนัที� เดือน พ.ศ.   

Date Month Year 
(1)   ข้าพเจ้า สญัชาติ อยูบ้่านเลขที� ถนน    

        I/We nationality reside at Road 
            ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต                           จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   

              Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

       am/are a shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 
            โดยถือหุ้นจํานวนทั Wงสิ Wนรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                     เสียง ดงันี W 

         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)  ชื�อ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บ้านเลขที�   ถนน                                                                             

    Name                                                               age                       years, reside at                                             Road 
                    ตําบล/แขวง                                                    อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                

                   Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code           
               (2) ชื�อ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บ้านเลขที�   ถนน                                                                             

 Name                                                               age                       years, reside at                                            Road 
                  ตําบล/แขวง                                                    อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                

 Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3)  ชื�อ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บ้านเลขที�    ถนน                                                                                  

  Name                                                               age                       years, reside at                                              Road 
                    ตําบล/แขวง                                                    อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                

                    Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัอังคารที� 27 มกราคม 2558 

เวลา 10.00 น. ณ  ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไป ในวนั เวลา และ
สถานที�อื�นด้วย 

Anyone of the proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the general meeting of shareholders on Tuesday, January 27, 2015 at 10.00 a.m. at 
Suanluang Ballroom, Novotel Bangkok Bangna, located at 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok of that will be postponed to other time and venue. 
  

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุนั Wน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

 
ลงชื�อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 


