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Enclosure 6. 

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชัดเจนตำยตวั)  
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง  ก ำหนดแบบหน ังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

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

 

(1) ขำ้พเจ้ำ สัญชำติ 
I/We Nationality 

อยู่บ้ำนเลขท ี่ ถนน ต ำบล/แขวง 
Reside at Road Tambol/Khwaeng 

 

อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
Amphoe/Khet Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ืสตีลือินดัสทรี้ืจ ากัดื(มหาชน)  
being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited 

 

โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes 
as follows:   

หุ้นสำมัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ เสียง 
ordinary share shares, having the right to vote equal to votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ เสียง 
preference share shares, having the right to vote equal to votes. 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 
(1)  อำยุ ปี อยู่บ้ำนเลขท ี่ 

age years, reside at 
ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต 

 

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Province Postal Code  or 
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(2)          อำยุ           ป ีอยู่บ้ำนเลขท ี่                              
      age         years, reside at 

ถนน         ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต  
Road       Tambol/Khwaeng     Amphoe/Khet 
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์  หรือ        
Province       Postal Code or 

(3)          อำยุ          ป ีอยู่บ้ำนเลขท ี่ .................. 
      age         years, reside at 

ถนน             ต ำบล/แขวง       อ ำเภอ/เขต  
Road            Tambol/Khwaeng         Amphoe/Khet 
จังหวัด        รหัสไปรษณีย์          
Province       Postal Code 

  รองศำสตรำจำรย์ กัลยำภรณ์ ปำนมะเริง ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 67 ปี ที่อยู่ บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 2525 อำคำรเอฟ
วำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึ่งไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวำระที่เสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564                           หรือ   

   Associate Professor Kalyaporn Panmarerng Position Independent Director 
and Chairman of the Audit Committee, age 67 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 Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2021        , or 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
อำยุ 77 ปี ที่อยู่ บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 
ชั้น 10 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวำระที่เสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564         

       Associate Professor Dr.Narong Yoothanom Position Independent Director 
and Audit Committee, age 77 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 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2021   
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้น คร ั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 27 มกรำคม 2564 เวลำ 14.00 น. ผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ำยทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 
เลขที่ 2525 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf 
at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 through Electronics Meeting 
Method (E-Meeting) on Wednesday, January 27, 2021 at 14.00 hrs. at the Company Meeting 
room, FYI Center Tower 2, 10th Floor, No. 2525, Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok 10110 or at 
any adjournment thereof. 

 (4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;  
 

วาระท่ีื1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ อหุ้นืประจ าปีื2563 ซึ่งประชุมเม ่อวันที่ื29 
เมษายนื2563 

Agenda no.1 To consider and ratify the minutes of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2020 held on April 29, 2020  

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

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   
 

วาระท่ีื2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ื9 โครงการในประเทศ
ญี่ปุ่นคิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งมดื64.21 เมกะวัตต์ืซึ่งเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ื 

Agenda no.2 To consider and approve the disposition of nine solar power plants in 
Japan with total installed capital of 64.21 MW which considered as a 
disposition of assets.  
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(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   

วาระท่ีื3 พิจารณาเร ่องอ ่นๆื(ถ้ามี)ืื 
Agenda no.3 Other businesses (if any)   

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

deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   
 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 
ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น  

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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำณณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำร 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ 
ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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. 
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กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที ่
ข้ำพเจ้ำระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 หมายเหตุ : 
Remarks: 
1. ผู ้ถือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู ้เข้ำประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้ 
ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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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ใบประจ าต่อแบบหนังส อมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) ในกำร
ประชุมวิสำมัญผ ู ้ถ ือห ุ ้น  ครั ้งที ่ 1/2564 ในวันพ ุธที ่ 27 มกรำคม  2564 เวลำ  14 .00  น . ผ ่ำนสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ำยทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 
เลขที่ 2525 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวล ำ และสถ ำนที่อ่ืนด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public 
Company Limited. In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2021 through Electronics Meeting Method (E-Meeting) on Wednesday, January 27, 2021 at 
14.00 hrs. at the Company Meeting room, FYI Center Tower 2, 10th Floor, No. 2525, Rama 4 
Road, Klongtoey, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof. 

 

วำระท่ี ………… เรื่อง .......................................................................................... .......................................   
Agenda no…. Re:    

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

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   

วำระท่ี ………… เรื่อง .......................................................................................... .......................................   
Agenda no…. Re:    

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

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   
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วำระท่ี ………… เรื่อง .......................................................................................... .......................................   
Agenda no…. Re:    

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

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   

 

วำระท่ี ………… เรื่อง .......................................................................................... .......................................   
Agenda no…. Re:    

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

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   

 

วำระท่ี ………… เรื่อง .......................................................................................... .......................................   
Agenda no…. Re:    

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

may deem appropriate in all respects.  

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove        Abstain   


