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Affix 

Stamp 

Duty 

 20 Baht 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบทีก่ำหนดรายการต0างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  

(Proxy Form containing specific details) 

ทRายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคRา เรื่อง  ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

เขียนท่ี............................................................... 

Written at  

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............... 

Date Month Year 

(1) ขAาพเจAา............................................................................................................ สัญชาติ.......................................... 

I / We         Nationality 

อยูOบAานเลขท่ี..............ถนน..................... ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...................................................... 

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet                     

จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณียi………….………………………………………………………  

Province      Postal Code 

(2) เปpนผูAถือหุAนของ บริษัท เชาว6 สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน)  

 Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited 

โดยถือหุAนจำนวนท้ังส้ินรวม................................หุAน, และออกเสียงลงคะแนนไดAเทOากับ....................................เสียง ดังน้ี 

Holding the total amount of                 share(s) and have voting right                    votes as follows:  

หุAนสามัญ..........................................หุAน ออกเสียงลงคะแนนไดAเทOากับ.........................................เสียง  

Ordinary share    share(s), having voting rights equivalent to                 vote(s) 

หุAนบุริมสิทธิ.....................................หุAน ออกเสียงลงคะแนนไดAเทOากับ.........................................เสียง 

Preferred share   share(s), having voting rights equivalent to                vote(s) 

(3)  ขอมอบฉันทะใหA ( ผูA ถื อหุA น ส ามารถมอบฉันะ ใหA  รศ .  กั ลยาภรณi  ป านมะ เริ ง  หรื อนายกณวรรธนi  

อ รัญ  ซึ่ ง เปpนกรรมการอิ ส ระของบริษัทก็ ไ ดA  ทั้ ง นี้  ขA อมู ลกรรมการอิ ส ระปรากฎ

ตามสิ่ งที่ สO ง ม าพรA อมนี้ )   

Hereby appoint ( The Shareholder may appoint one of the Company’ s Independent directors 

i.e. Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng or Mr.Kanawath Aran to be the proxy. 

The information of the independent directors are show in the enclosure)  
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* (1.) รศ. กัลยาภรณi ปานมะเริง ตำแหนOงกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 

69 ป� ท่ีอยูO บริษัท เชาวi สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรi 2 ช้ัน 10 ถนน

พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซ่ึงไมOมีสOวนไดAเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการ

ประชุมสามัญผูAถือประจำป� 2565            หรือ  

   Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman 

of the Audit Committee, age 69 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders,   or 
 

* (2.) นายกณวรรธนi อรัญ ตำแหนOงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ป� ที่อยูO 

บริษัท เชาวi สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรi 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไมOมีสOวนไดAเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

สามัญผูAถือประจำป� 2565              หรือ  

  Mr. Kanawath Aran Position Independent Director and Audit Committee, age 55 

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 2022 Annual General Meeting of Shareholders,      or 
 

* (3)  อายุ ป� อยูOบAานเลขท่ี 

     age     years, reside at 

ถนน      ตำบล/แขวง       อำเภอ/เขต 

Road          Tambol/Khwaeng           Amphoe/Khet 

จังหวัด      รหัสไปรษณียi         

Province       Postal Code           
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปpนผู AแทนของขAาพเจAา เพื่อเขAาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ขAาพเจA าในการประชุมสามัญผู A ถ ือหุ Aนประจำป� 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่  28 เมษายน 2565 เวลา 14 .00 น.               

ณ หAองออดิทอเรียม ชั ้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอรi (ThaiBev Quarter) เลขที ่ 62 ถนนรัชดาภิเษก              

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดAวย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 

2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 28 April 2022 at 14.00 hrs.           

at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 

10110, Thailand or at any adjournment thereof. 

 (4) ขAาพเจAาขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขAาพเจAาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;  
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูcถือหุcน ประจำปf 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2564   

Agenda 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held 

on 29 April 2021 

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปf 2564  

Agenda 2 To acknowledge the operating results and Form 56-1 One Report for the year 2021

(ระเบียบวาระน้ีเปpนเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไมOตAองลงคะแนนเสียง)    

 (This agenda is for acknowledge, therefore there is no vote casting.)   

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3 To consider and approve the financial of statements position and the profit & 

loss statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021  

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ�ายเงินป�นผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปf 2564 

Agenda 4 To consider and approve the Omission of dividend payment and non-

appropriation of profit to legal reserve for the year 2021.   

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  
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(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปf 

2565  

Agenda 5 To consider and approve the election of directors who will retired by rotation in 

2022.  

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  การแตOงต้ังกรรมการท้ังชุด  

Appoint all the nominated candidates as a whole      

*  เห็นดAวย  * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   

*  การแตOงต้ังกรรมการเปpนรายบุคคล  

Appoint an individual candidate 

5.1 รองศาสตราจารยi ดร.ณรงคi อยูOถนอม  

Associate Professor Dr.Narong Yoothanom  

*  เห็นดAวย  * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve      Disapprove        Abstain   

5.2 รองศาสตราจารยi กัลยาภรณi ปานมะเริง  

Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-rerng 

*  เห็นดAวย  * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve      Disapprove        Abstain   
 

5.3 นายมารiค ดี. เรมีจาน  

Mr.Mark D. Remijan  

*  เห็นดAวย  * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve      Disapprove        Abstain   
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปf 2565  

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the Sub-

Committees for the year 2022.  

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังผูcสอบบัญชีประจำปf 2565 และกำหนดค�าตอบแทน 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company’ s auditor for the year 

2022 and determination of the audit fee. 

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแกcไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค6 และหนังสือบริคณห6สนธิ ขcอ 3. ของบริษัท   

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Objective of the Company and 

the amendment Clause 3. Of the Memorandum of Association.   

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถcามี)   

Agenda 9 Other matters (if any)   

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูAรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมOเปpนไปตามที่ระบุไวAในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหAถือ

วOาการลงคะแนนเสียงน้ันไมOถูกตAองและไมOใชOเปpนการลงคะแนนเสียงของขAาพเจAาในฐานะผูAถือหุAน  

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 

considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขAาพเจAาไมOไดAระบุความประสงคiในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวAหรือระบุไวAไมOชัดเจนหรือใน

กรณีที ่ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากเรื ่องที่ระบุไวAขAางตAน รวมถึงกรณีที ่มีการแกAไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขAอเท็จจริงประการใด ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

กิจการใดที่ผู AรับมอบฉันทะไดAกระทำไปในการประชุม เวAนแตOกรณีที่ผู AรับมอบฉันทะไมOออกเสียงตามท่ี 

ขAาพเจAาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหAถือเสมือนวOาขAาพเจAาไดAกระทำเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy 

does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 

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

ลงชื่อ/Signed ผูAมอบฉันทะ/Grantor 

( ) 

ลงชื่อ/Signed ผูAรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

ลงชื่อ/Signed ผูAรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
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หมายเหตุ : Remarks: 

1. ผู Aถือหุ Aนที ่มอบฉันทะจะตAองมอบฉันทะใหAผู Aรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปpนผู A เขAาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไมOสามารถแบOงแยกจ ำนวนหุAนใหAผูAรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไดA 

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. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวOาวาระท่ีระบุไวAขAางตAน ผูAมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดA ในใบ

ประจำตOอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into 

consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B.  as 

attached. 
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Attachment 6. 

ใบประจำต�อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปpนผูAถือหุAนของบริษัท เชาวi สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม

สามัญผู Aถือหุ Aนประจำป� 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หAองออดิทอเรียม ชั้น 3             

C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอรi (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถานท่ีอ่ืนดAวย 

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public 

Company Limited. In the meeting of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 

Thursday be held on 28 April 2022 at 14.00 hrs. at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev 

Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110or at any adjournment thereof. 
 

วาระท่ี ………… เร่ือง .................................................................................................................................   

Agenda no…. Re:    

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/ she may 

deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   
 

วาระท่ี ………… เร่ือง .................................................................................................................................   

Agenda no…. Re:    

(ก) ใหAผูAรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขAาพเจAาไดAทุกประการตามเห็นสมควร  

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/ she may 

deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอใหAผูAรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคiของขAาพเจAา ดังน้ี  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

*  เห็นดAวย   * ไมOเห็นดAวย  * งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain   


