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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 
 
(แบบทีใ่ช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share 
depository and keeper) 
 
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         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั 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 ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที่      
 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 (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

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

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.     

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรำยงำนประจ ำปี  2564 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 

 
วำระที่ 3               พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 4         พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the appropriation of profits as legal reserves and dividends payment. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 5         พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda Item No.5  To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.  

 
5.1  พลเอกวินัย    ภัททยิกุล  
 GEN. Winai Phattiyakul 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นำยอภิชำติ    จีระพันธุ ์
 Mr.Apichart Chirabandhu 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

  5.3 นำยโสภณ   ผลประสิทธิ์  
  Mr. Sophon Pholprasit 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 6          พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
Agenda Item No.6  To consider and approve the director's remuneration for the year 2022. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 7                พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s 

remuneration for fiscal year 2021. 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 8                 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร/
พนักงำนของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP-W) 

Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares to the 
directors and executives/employees of the Company and/or its subsidiaries (ESOP-W) 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 9                พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 4,933,313.60 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 12,333,284 
หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บำท เป็น 2,398,798,429.60 บำท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in not exceeding 4,933,313.60 baht. 
by reduce ordinary shares not exceeding 12,333,284 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,403,731,743.20 baht to 2,398,798,429.60 baht. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 10                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease of the Company’s registered capital. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 11                พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บำท  โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่
เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บำท เป็น 
3,251,546,442.80 บำท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital not exceeding 852,748,013.20 baht. by 
issuing new ordinary shares not exceeding 2,131,870,033 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,398,798,429.60 baht to 3,251,546,442.80 baht. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
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วำระที่ 12                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 13                พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 14               เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item No. 14 Others (if any) 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove            Abstain 

(4)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
52 Thaniya Plaza Building 29th floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333  www.millconsteel.com 

 
6 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือ
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 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมำยเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ให้
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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
C. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

 
 ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสลีม 
แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 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.  
 
 วำระที ่                   เร่ือง            

Agenda No.                  Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 


