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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B 
                                                       
                                             

 เขียนที่.................................................................................  
                                                 Written at  
                                                วนัที่..................เดือน......................................พ.ศ............... 
                                                 Date                 Month                                      Year  
(1) ข้าพเจ้า ..............................................................................สญัชาติ………………….……….….……..……….…. 
      I/We                                                                                   Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ..................................ถนน...................................ต าบล/แขวง…………………………….………..…….. 
Residing at No.                             Road                                 Sub District  
อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณีย์............................................................. 
District                                           Province                            Postal Code  
(2) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
      As a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc. 
โดยถือหุ้นจานวนทัง้สิน้รวม ...................หุ้น และ ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั..............................................เสยีง ดงันี ้ 
Holding a total amount of                     shares, and is entitled to cast                                                           votes  
หุ้นสามญั..........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสยีง  

Ordinary share        shares, and is entitled to cast                                                           votes 
หุ้นบริุมสทิธิ.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................................เสยีง  

Preferred share         shares, and is entitled to cast                               votes  
(3) ขอมอบฉนัทะให้ Hereby appoint  
 (1)  ...................................................................................... ....อาย.ุ.................................................................ปี  

      Name                        Age                                                        Years  
     อยู่บ้านเลขที่........................ถนน...........................................ต าบล/แขวง……………………………….…………...  
      Residing at No.                 Road                                         Sub District  
     อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์....................................................หรือ  
      District                                      Province                             Postal Code    
 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ .....................นางสาว วลัยภรณ์ กณิกนันต์ ...................อายุ........62.....................ปี 

Assign a proxy to the Independent Director… Ms. Valaiporn Kanignunta…. ………..Age……62…….…...Years  
อยู่บ้านเลขที่ ……16-18…... ถนน …....บ้านหม้อ........ต าบล/แขวง…….….....วงับรูพาภิรมย์ …..….………...……....…. 
Residing at No….16-18…...Road …Banmoe.……...Sub District………..Wangburaphapirom………….…...…..… 
อ าเภอ/เขต..........พระนคร................จงัหวดั…….กรุงเทพฯ.............รหัสไปรษณีย์…....10200………..……………..หรือ 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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District …Pranakorn………………Province…..Bangkok………...Postal Code…....10200……………….….…...;or  
 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ .......................นาย สันติ เนียมนิล .....................อาย.ุ.......49………....................ปี  

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Santi Niamnil ……………….. Age…….49……………..…Years  
อยู่บ้านเลขที่ ..…99/719….. ถนน …..…....-................ต าบล/แขวง………….…บางรักพฒันา...................................... 
Residing at No. 99/719      Road ……….-……….....Sub District………..……Bangrakpattana………………....….. 
อ าเภอ/เขต..............บางบวัทอง…..............จงัหวดั……….นนทบรีุ.............รหสัไปรษณีย์…………-…..………....…หรือ 
District ………Bangbuathong…………… Province……Nontaburi…….Postal Code…………-………….…...…;or 
  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ................นาย นิพันธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม..............อายุ........57………………….......ปี  
Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Nipan Tungpiruttham …..…Age…..….57……….………..Years  
อยู่บ้านเลขที่ ….594/187…..ถนน.....กาญจนาภิเษก.... ต าบล/แขวง……….…บางไผ่......................………………….… 
Residing at No.549/187     Road …karnjanapisek...Sub District………..Bangphai…………………………….…… 
อ าเภอ/เขต.........บางแค...................จงัหวดั..…….กรุงเทพฯ.............รหสัไปรษณีย์………...10200……..……….…หรือ 
District …………Bangkae ………Province……..Bangkok………..Postal Code………...10200…………….……;or  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
21120 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No.1/2018, on Wenesday, 10th October 2018 time 13.30 p.m. at the meeting room of Sanko 
Diecasting (Thailand) Public Company Limited. Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, Nongbua, 
Bankhai Distric, Rayong 21120 or at any adjournment thereof. 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561  
Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 
2018 on 27th April 2018. 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม 
Agenda 2: To consider and approve the elimination of retained deficit of the Company by offsetting with the 
premium shares. 



 

                                                              

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                

หนงัสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  30 | ห น้ า  

 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย และพิจารณามอบอ านาจ 
Agenda 3: To consider and approve the issuance and offering of Warrants to purchase the ordinary shares 
of the Company Series1 (SANKO-W1) to the existing shareholders in the amount not exceeding 99,698,321 
units and delegate the power to persons designated. 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่  4: พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 793,331 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 150,340,812.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 149,547,481.50 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้น
สามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จ านวน 1,586,662 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 
Agenda 4: To consider and approve the decrease of the capital registration amount Baht 793,331 from the 
capital registration Baht 150,340,812.50 to be Baht 149,547,481.50 by cancellation of 1,586,662 unallocated 
shares remained from ordinary shares reserved for the adjustment of rights under the ESOP warrant to 
purchase the ordinary shares of the Company at the par value of Baht 0.50 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 5: To consider and approve to amend Clause 4 of the Memorandum of Association, to be in line 
with the Capital Decrease. 
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ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่  6: พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 49,849,160.50 บาท จาก
เดิม 149,547,481.50 บาท เป็น 199,396,642 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 99,698,321 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
Agenda 6: To consider and approve the increase of the Company’s capital registration in the amount of Baht 
49,849,160.50 from the current capital registration of Baht 149,547,481.50 to Baht 199,396,642 by issuing of 
99,698,321 new ordinary shares at the par value of Baht 0.50. 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 7: To consider and approve to amend Clause 4 of the Memorandum of Association, to be in line 
with the Capital Increase.  

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) 
Agenda 8: To consider and approve the allotment of new issued ordinary shares for the exercise of the 
Warrants to purchase the ordinary shares of the Company Series1 (SANKO-W1). 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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: 
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    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระที่ 9: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: To consider other issues (If any) 

ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
      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    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถื อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered 
invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we do not specify or express my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda 
considered or resolved in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to 
any facts, the Proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 
appropriate. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมอว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
       
 

ลงช่ือ..................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signed (………………………………) Grantor 

     
         ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

            Signed (………………………………) Proxy 
     

       ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
          Signed (………………………………) Proxy 
 




