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(ปิดอากร
แสตมป์)  
20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A) 

เขียนที.่...................................................................... 
Written at  
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ......................... 
Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................ สัญชาติ................................................................................... 
I / We         Nationality 

อยู่บ้านเลขที่...............ถนน...............................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................................... 
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet                     
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณีย์ ………….…………………………………………....................…...……  
Province          Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิน้รวม............................หุ้น 
Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited, holding total amount 
of...............................share(s) 
 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท์่ากับ..............................................เสียง    ดังนี้ 
 and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท์่ากบั.........................................เสยีง  
Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท์่ากบั.........................................เสยีง 
Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby authorize 

(1) อายุ ปี อยู่บา้นเลขท์ี่ 
     age     years, reside at 

ถนน      ต าบล/แขวง ์์์์์์อ าเภอ/เขต 
Road ์์์์์์์์์Tambol/Khwaeng ์์์์์์์์์์Amphoe/Khet 
จังหวัด ์์์์์รหัสไปรษณีย  ์์์์์์์์หรือ 
Province  ์์์์์Postal Code   ์์์์์ , or  

(2)์  ์์์์์์์อายุ์์์์์์์์์์ปี อยู่บ้านเลขท์ี่์ 
์์์์์์age ์์์์์์์์years, reside at 

ถนน์์์์์์ ์์์์์์ต าบล/แขวง์คลองเตย ์์์์์อ าเภอ/เขต์ 
Road ์์์์์์์์์์์Tambol/Khwaeng ์์์์์์์์Amphoe/Khet 
จังหวัด์ ์์์์์์รหัสไปรษณีย ์ ์์์์์์์์์หรือ 
Province ์์์์์์Postal Code ์์์์์์์, or 
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(3)์์ อายุ์ ์์์ป ีอยู่บา้นเลขท์ี่์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
age ์years, reside at 

ถนน์์์ ์ต าบล/แขวง์  อ าเภอ/เขต์ ์์์์์์์์์์์์  
Road ์์์์์์์์์Tambol/Khwaeng์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์Amphoe/Khet 
จังหวัด์ ์์์์์์์์์์์์์์์์์รหัสไปรษณีย ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
Province Postal Code์์์์ 

์รองศาสตราจารย ์กัลยาภรณ ์ปานมะเริง์ต าแหน่งกรรมการอิสระ์ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ์อายุ์68์ปี์ที่อยู่์บริษัท์เชาว ์สตีล์อินดัสทรี้์จ ากัด์(มหาชน)์ เลขที่์2525์อาคารเอฟวายไอ์เซ็น
เตอร ์2 ชั้น์10์ถนนพระราม์4 แขวงคลองเตย์เขตคลองเตย์กรุงเทพมหานคร์10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี์2564     ์์์  หรือ์ 

   Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and 
Chairman of the Audit Committee, age 68  years, address Chow Steel Industries Public 
Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10 th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 
who has no special interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders             , or 

์รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยู่ถนอม์ต าแหน่งกรรมการอิสระ์และกรรมการตรวจสอบ์อายุ์
78์ปี์ที่อยู่์บริษัท์เชาว ์สตีล์อินดัสทรี้์จ ากัด์(มหาชน)์เลขที่์2525์อาคารเอฟวายไอ์เซ็นเตอร ์2 ชั้น์10์ถนน
พระราม์4 แขวงคลองเตย์เขตคลองเตย์กรุงเทพมหานคร์10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี์2564   ์์์ 

   ์์์์Associate Professor Dr.Narong Yoothanom Position Independent Director and 
Audit Committee, age 78  years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 
2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special 
interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู์้แทนของข้าพเจ้า ์เพื ่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู์้ถือหุ์้นประจ าปี 2์564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29์เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.์ณ ห้อง
ออดิทอเรียม ชั้น์3 C-asean อาคาร์ThaiBev Quarter เลขที่์62์ถนนรัชดาภิเษก์แขวงคลองเตย์เขตคลองเตย์
กรุงเทพมหานคร์10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at 
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 29 April 2021 at 2.00 p.m. 
at Auditorium room, 3rd Floor, C-asean, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 
10110 or at any adjournment thereof. 
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ประการ 

กิจการใดที่ผู์้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก 
 
Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as 

having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงชื่อ / Signed................................................................ผู์้มอบฉนัทะ / Grantor 
(................................................................) 

ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ / proxy 
(................................................................) 

ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ / proxy 
(................................................................) 

ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ / proxy 
(................................................................) 
 

 หมายเหตุ:์์์ผู์้ถือหุ์้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู์้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู์้เข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน  ไม ่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ์้นให้ผ ู์้ร ับมอบฉันทะหลายคนเพื ่อแยกการ 
ลงคะแนนเสียงได้ 

Remark:  The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the 
meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy 
holder in order to split votes. 


