
- 1 - 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 
     เขียนที่        
    Written at  
   วนัที่  เดือน   พ.ศ.    
   Date  Month                                     Year  
(1)  ข้าพเจ้า    สญัชาติ       
   I/We                                      Nationality    
 อยู่บ้านเลขที่           ถนน                                                               ต าบล/แขวง        
 Residing at                        Road                                                    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 District                                                              Province                                                      Postal Code 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั             
  ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ากดั (มหาชน) 
 as a shareholder of MBK Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง   ดงันี ้
 Holding a total number of                                     shares and having rights to vote equivalent to  votes  as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 Ordinary shares                                                    shares and having rights equivalent to votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 Preferred shares                                                   shares and having rights equivalent to  votes 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint  

 ❑ นายประชา  ใจดี/ MR. PRACHA  JAIDEE                                                                        อาย ุ/ Age      65      ปี / Years 
  อยู่บ้านเลขที่  173/11  หมู่ที่ 3    แขวงคลองสามประเวศ   เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย์ 10520 

Residing at   173/11 Moo 3    Kwang Klong-Sampravej  Khet Ladkrabang, Bangkok.    Postal Code 10520    
หรือ / Or   ❑ นายสุวิชญ  โรจนวานิชย์ / MR.SUWIT  ROJANAVANICH                                                อาย ุ/ Age      62      ปี / Years 

  อยู่บ้านเลขที่  249/1  ซอยสขุมุวิท 49(กลาง)   แขวงคลองตนัเหนือ   เขตวฒันา    กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์  10110 
     Residing at   249/1  Sukhumvit  49(Central) KwangKhlong Tan Nuea Wattana District, Bangkok.   Postal Code  10110 

หรือ / Or  ❑  ช่ือ/Name                                                                                                                               อาย ุ/ Age               ปี / Years 
  อยู่บ้านเลขที่ / Residing at                  ถนน / Road                                        ต าบล/แขวง  / Sub-district                                                  
  อ าเภอ/เขต/District                                จงัหวดั/Province รหสัไปรษณีย์ /Postal Code                  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00  น. ณ  ห้องจามจรีุ  บอลรูม  ชัน้ M โรงแรมปทุมวนัปร๊ินเซส  เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ถนนพญาไท  
แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย   
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 
2019  on  August 5, 2020 at 2.00  p.m. at Jamjuree Ballroom, on the M floor of Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, 
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan,  Bangkok or on any changes in date, time and at other ve nue. 
 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
      I/We have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein as follows:  

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 
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 ❑ มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
           to vote based on the total number of shares held by me/us to which i/we am/are entitled.  
 ❑ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
           to split the votes as follows: 
  ❑ หุ้นสามญั                                          หุ้น       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้         เสียง 
   Ordinary shares                               Shares  and having rights equivalent to                                                            Votes 
       ❑ หุ้นบริุมสิทธิ                                       หุ้น       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง 
 preferred shares                         Shares and having rights equivalent to                                                         Votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง  
                Total  entitle vote                       Votes. 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้  ดงันี ้
   I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

    

 วาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
           Agenda 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 “The AGM” 

    ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
     ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
                ❑ เห็นด้วย                         เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย                         เสียง   ❑ งดออกเสียง เสียง    
                    Approve                       votes         Disapprove                       votes       Abstain                           votes 
 

 วาระท่ี   2  การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 เพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ 
      Agenda 2  To report the company’s performances for the year 2019  
 

 วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda 3  To approve the statements of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year 
              ended December 31, 2019 

   ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
      ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
              ❑ เห็นด้วย                         เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย                         เสียง   ❑ งดออกเสียง     เสียง    
                          Approve                        votes       Disapprove                       votes        Abstain                              votes 
 

 วาระท่ี   4   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  
   เพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ  

        Agenda 4   To acknowledge the interim dividend payment and approve the appropriation of the profit for 2019 performance 
  

  วาระท่ี   5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  Agenda 5  To appoint the directors to replace those whose tenures end 

        ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
     ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
            (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
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      ❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
             To elect directors as a whole 
                 ❑ เห็นด้วย                          ❑ ไม่เห็นด้วย                ❑ งดออกเสียง 
      Approve                               Disapprove                     Abstain 

 

  ❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   To  elect each director individually 

 

  5.1  นายบันเทงิ    ตันติวิท 
           MR. BANTERNG TANTIVIT  

                        ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย               ❑ งดออกเสียง 
                    Approve                            Disapprove                  Abstain 
 

     5.2   นายศุภเดช     พูนพิพัฒน์ 
      MR. SUPHADEJ  POONPIPAT 
                        ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย               ❑ งดออกเสียง 
                                   Approve                            Disapprove                   Abstain 
 

      5.3 นางผาณิต  พูนศิริวงศ์ 
       MS. PANIT     PULSIRIVONG 
                         ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย                ❑ งดออกเสียง 
                                  Approve                            Disapprove                    Abstain 
 

      5.4 นายอติพล   ตันติวิท 
       MR. ATIPON  TANTIVIT                            
       ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย                ❑ งดออกเสียง 
                            Approve                            Disapprove                   Abstain 
 

 วาระท่ี  6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และค่าบ าเหน็จคณะกรรมการของบริษัท 
 Agenda 6   To approve the remuneration and the pension for the Board of Directors 

    ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf  at its own discretion 
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
           (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                       ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เหน็ด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                      Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วาระท่ี  7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 Agenda 7   To consider the appointment of an auditor and fixing the audit fee for the year 2020     

    ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at  its own discretion 
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
          (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
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 วาระท่ี  8    พิจารณาอนุมัติการเสนอเพิ่มวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท  
     ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 
 Agenda 8  Request for an approval to increase total issue size of MBK’s debentures for Baht 10,000 million, 
    making the total limit of MBK’s debenture issuance equivalent to Baht 30,000 million 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ เห็นสมควร 
            (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วาระท่ี   9   พิจารณาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทใน  
   หมวดที่ 4 กรรมการ  ข้อ 25  และ หมวดที่ 5  การประชุมผู้ถือหุ้น  ข้อ 30  และ ข้อ 32 

Agenda 9   To consider amendments to the articles of association regarding holding the Company’s electronic meetings in 
Section 4 Directors, no. 25, and Section 5 Shareholder Meetings, no. 30 and no.32 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ เห็นสมควร 
            (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
          (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วาระท่ี   10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียน 
  เดิมจ านวน 1,694,923,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
  จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 Agenda 10 Approved to increase the registered capital of the company under the general mandate from THB 1,694,923,000  
   to THB 2,194,923,000 by issuing 500,000,000 new ordinary shares with a par value of THB 1 per share 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
          (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วาระท่ี   11   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 Agenda  11   Approved to amend the Article 4 of the memorandum of the company to be in accordance with the increase 
      of the registered capital  

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ เห็นสมควร 
            (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
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  วาระท่ี   12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป  
      (General  Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
        Agenda 12  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the company under the general mandate 
                         of not  more than 500,000,000 shares with a par value of THB 1 per share  

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ เห็นสมควร 
            (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
        ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
 

 วาระท่ี  13   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 13 Other (if any) 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
     ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
                              ❑  เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                            Approve                          Disapprove                              Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ 
 ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

 Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting as  
 a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณา 
  หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        In case I/we do not specify my/our voting intention at any agenda or if my/our indication is not clear or in case the meeting  
  considers or resolves any matter aside from the agenda mentioned above including the  case where there is any amendment,  
  modification or addition of any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as deemed 
  appropriate. 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ   
 Any business carried on by the proxy in the said meeting except  where  the proxy fails to vote as indicated by me in the 
instrument of appointment of proxy shall be deemed as having been carried out by  myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ / Signed   ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
        (                                      ) 

 

ลงช่ือ / Signed   ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
        (                                      ) 

 

     ลงช่ือ / Signed                                                  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
          (                                      ) 
 
       ลงช่ือ / Signed                                                  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
          (                                      ) 
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หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
 This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a  
 foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore. 
2.  หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign 
  the proxy form on the shareholder’s behalf. 
 (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)        
   A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 
3.   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก 
 จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
      The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not  
 allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each 
director individually..  

5. ในกรณีทีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ 
 มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 
 the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอ็ม  บี  เค  จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of  MBK  Public Company Limited. 
  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2563  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องจามจุรี บอลรูม  ชัน้ M  โรงแรม
ปทุมวนัปร๊ินเซส  เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
  For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019  on  August  5, 2019 at 2.00 p.m. at Jamjuree Ballroom, 
on the M floor of Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on any 
changes in date, time and at other venue.                            
 

  ❑  วาระที่ เร่ือง                                              
       Agenda                     Subject:        
                     ❑ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
     ❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
                   ❑ เห็นด้วย                       ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                    Approve                            Disapprove                             Abstain 
  ❑  วาระที่  เร่ือง    
         Agenda  Subject:        
                     ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
     ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
                  ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                   Approve                          Disapprove                              Abstain 

❑ วาระที่                                          เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  Agenda                                      Subject: To consider the election of directors (continue) 

1. ชื่อกรรมการ         
Name of director 

                 ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                    Approve                          Disapprove                             Abstain 

2. ชื่อกรรมการ   
      Name of director 

                      ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
                                     Approve                          Disapprove                              Abstain 
     3    ชื่อกรรมการ     

      Name director 
                   ❑ เหน็ด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                      Approve                          Disapprove                             Abstain 


