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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
Proxy (Form A)  

(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ำยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน         พ.ศ  
 Date           Month                  Year 
 
(1) ขา้พเจา้      สญัชาติ   อยู่เลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย ์  
 Postal Code 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 shares     and have the rights to vote equal to                   votes as follows 

  หุน้สามญั หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
       ordinary share shares      and have the rights to vote equal to votes  
  หุน้บรุิมสิทธิ หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

       preference share shares     and have the rights to vote equal to                      votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
  1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์          
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or  ชื่อ                                      อาย ุ                   ปี อยู่บา้นเลขที่   ___   

 Name                                               age                     years residing/located at no. 
                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                                 Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์      
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
                                                          2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์/ Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย)  (Details specified in the 
attachment here) 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   1.ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  ,and 
choose one of these independent 
directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 
via on electronics (E-AGM) at 2.00 pm at 29Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other 
date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนั งสือมอบฉันทะใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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. 

                                                

 
 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมายเหต/ุRemark 
 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

 

 

 
 
 


