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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ใช้เฉพาะกรณีที)ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น Proxy Form C. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand  
 
 เขียนที�………………………………………… เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น      Written at 

Shareholders’ Registration No.  
       วนัที�…..... เดือน……………….. พ.ศ………. 

Date      Month                       Year 
(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………….สญัชาต…ิ……………………………………….…. 
I/We               Nationality อยู่บ้านเลขที�……………………………………………………………………………………………………………… 
Address            
(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากหลกัทรัพย์และดแูลหุ้น ให้กบั…………………………………………………… 
       As Custodian for       ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  
      Who being a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc. โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม ...................หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..............................................เสียง ดงันี �  
Holding a total amount of                     shares, and is entitled to cast                                                           votes  ,หุ้นสามญั..........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสียง  Ordinary share        shares, and is entitled to cast                                                           votes ,หุ้นบริุมสิทธิ.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสียง  Preferred share         shares, and is entitled to cast                               votes   (3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 7)        Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please use details in Remark No.7) , (1)  ..........................................................................................อาย.ุ.................................................................ปี        Name                        Age                                                        Years       อยู่บ้านเลขที�........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง…………………………………………...        Residing at No.                 Road                                         Sub District  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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     อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................................หรือ        District                                      Province                             Postal Code                                                      or , (2)  ..........................................................................................อาย.ุ.................................................................ปี        Name                        Age                                                        Years       อยู่บ้านเลขที�........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง…………………………………………...        Residing at No.                 Road                                         Sub District       อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................................หรือ        District                                      Province                             Postal Code                                                      or , (3)  ..........................................................................................อาย.ุ.................................................................ปี        Name                        Age                                                        Years       อยู่บ้านเลขที�........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง…………………………………………...        Residing at No.                 Road                                         Sub District       อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................................หรือ        District                                      Province                             Postal Code    คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2558 ในวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง แพททินมั ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholder (EGM) No.1/2015, on Thursday, 9th July 2015 time 10.00 AM. at Platinum Hall Room, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Or at any adjournment thereof. ผู้ที)มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: , (ก) มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้       (a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote. , (ข) มอบฉนัทะบางส่วน คือ       (b) To grant a part of: ,หุ้นสามญั..........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสียง  Ordinary share        shares, and is entitled to cast                                                           votes ,หุ้นบริุมสิทธิ.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสียง  Preferred share         shares, and is entitled to cast                               votes   
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      รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทั �งหมด.............................................. เสียง        Total right to vote equal to                                                         votes (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  วาระที) 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2558  Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015  , (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร        To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �        To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:     , เห็นด้วย   , ไม่เห็นด้วย   , งดออกเสียง        Approve         Disapprove         Abstain วาระที) 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ)มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) Agenda 2: To consider and approve the increase of Company’s registered capital by issuing capital increase ordinary shares to existing shareholder of the Company proportionately to their shareholding (Rights Offering) 
, (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร        To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �        To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:     , เห็นด้วย   , ไม่เห็นด้วย   , งดออกเสียง        Approve         Disapprove         Abstain วาระที) 3: พิจารณาอนุมัติการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 37,340,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 111,138,579 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 148,479,391.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ)มทุนจํานวน 74,681,625 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ 0.50 บาท Agenda 3:  To consider approving the increase of the Company’s registered capital in the amount of Baht 37,340,812.50 from current Company’s registered capital in the amount of Baht 111,138,579 to Company’s registered capital in the amount of Baht 148,479,391.50  by issuing capital increase ordinary shares in the number of 74,681,625 shares at a par value of Baht 0.50 
, (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �  
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      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:     , เห็นด้วย   , ไม่เห็นด้วย   , งดออกเสียง        Approve         Disapprove         Abstain วาระที) 4: พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื)อให้สอดคล้องกับการเพิ)มทุนจดทะเบียน Agenda 4: To consider approving 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 
, (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร       To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �       To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:     , เห็นด้วย   , ไม่เห็นด้วย   , งดออกเสียง        Approve         Disapprove         Abstain วาระที)  5.  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนจาํนวนทั �งสิ �น 74,681,625 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ 0.50 บาท  
Agenda 5 To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company in the amount of 74,681,625 shares at a par value of Baht 0.50  
, (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:     , เห็นด้วย   , ไม่เห็นด้วย   , งดออกเสียง        Approve         Disapprove         Abstain วาระที)  6.  พจิารณาเรื) องอื)นๆ (ถ้ามี) Agenda 6. To consider other matters (if any).   (6) คําแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื�น ๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉันทะ………………………………………….. Other statements or evidences (if any) of the proxy (7) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. (8) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
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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. กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุมนั �น เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.                                    ลงนาม/Signed……………………….……………. ผู้มอบฉนัทะ/Grantor          (..….……………………………….. )                           ลงนาม/Signed……………….…………..……...….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy          (..….……………………………….. )  ลงนาม/Signed……………….…………..……...….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy          (..….……………………………….. )  ลงนาม/Signed……………….…………..……...….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy          (..….……………………………….. )   หมายเหตุ / Remark 1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ Evidences showing with Proxy Form are (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ (Custodian)  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



 
                                                             

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)                

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2558  36 | ห น้ า  
 

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 many proxies for splitting votes. 4. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 5. กรณีหากมีข้อกําหนดหรือข้อบงัคับใดกําหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื�นใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในกิจการเรื�องใดที�ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6). 6. วาระเลือกตั �งกรรมการ สามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda. 7. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัต่อไปนี �เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามสิ�งทีส่งมาด้วย) The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the enclosure) (1) นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ หรือ / Ms. Valaiporn Kanignunta         or (2) นาย สนัติ เนียมนิล หรือ / Mr. Santi Niamnil                                          or (3) นายนิพนัธ์ ตั �งพรุิฬห์ธรรม / Mr. Nipan Tungpiruttham                
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ Supplemental Proxy Form การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) The proxy is granted by a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/ 2558 ในวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง แพททินมั ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 หรือที�จะพงึเลื�อนไปใน วนั เวลา และ สถานที�อื�นด้วย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ วาระที)…………………………………..เรื)อง......................................................................................... 
Agenda                                      Re : , (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: , เห็นด้วย………….. เสียง     , ไม่เห็นด้วย ……….…….เสียง     , งดออกเสียง………..…... เสียง       Approve               votes         Disapprove                  votes          Abstain                         votes วาระที)…………………………………เรื)อง......................................................................................... Agenda                                      Re : , (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: , เห็นด้วย………….. เสียง     , ไม่เห็นด้วย ……….…….เสียง     , งดออกเสียง………..…... เสียง       Approve               votes         Disapprove                  votes          Abstain                         votes วาระที)…………เรื)อง.......................................................................................................................................... Agenda         Re : , (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. , (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: , เห็นด้วย………….. เสียง     , ไม่เห็นด้วย ……….…….เสียง     , งดออกเสียง………..…... เสียง       Approve               votes         Disapprove                  votes          Abstain                         votes   
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วาระที)………เรื)อง........................................................................................................................................ Agenda        Re : , ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………… , เห็นด้วย.................. เสียง     , ไม่เห็นด้วย..................... เสียง     , งดออกเสียง................. เสียง       Approve                 votes         Disapprove                   votes         Abstain                        votes , ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………… , เห็นด้วย.................. เสียง     , ไม่เห็นด้วย..................... เสียง     , งดออกเสียง................. เสียง       Approve                 votes         Disapprove                   votes         Abstain                        votes , ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………… , เห็นด้วย.................. เสียง     , ไม่เห็นด้วย..................... เสียง     , งดออกเสียง................. เสียง       Approve                 votes         Disapprove                   votes         Abstain                        votes  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and     true in all respects. ลงชื�อ/ Signed……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor                      ( ……………….…………….....)  วนัที�/ Date………………………………........                             ลงชื�อ/ Signed………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy                       (……………………………….. ) วนัที�/ Date…………………………………….      ลงชื�อ/ Signed………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy                       (……………………………….. )                                      วนัที�/ Date…………………………………….    ลงชื�อ/ Signed………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy                                                                (……………………………….. )                                           วนัที�/ Date…………………………………….       


