บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy (Form A)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

พ.ศ
Year

อยูเ่ ลขที่
ซอย
residing/located at no.
Soi
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/Khet
Province

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3)

สัญชาติ
nationality

เดือน
Month

หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  1.ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2. ,and
choose one of these independent
directors

 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
หรือ/Or ชือ่
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
___
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย) (Details specified in the attachment
here)
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563
เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2020 on June 29, 2020
at 2.00 pm at Millcon Steel Public Company Limited 28th floors, Thaniya Plaza building, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
or such other date, time and place as the Meeting may be held.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถื อ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(……………..…………………………….)
ลงชื่อ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..…………….)
ลงชื่อ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(…..……………………………………….)
ลงชื่อ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(…………..……………………………….)

หมายเหตุ/Remark
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.
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