หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
(1) ขาพเจา
I/We
Nationality
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Amphur/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of MBK Public Company Limited
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง ดังนี้
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding a total number of
shares and having rights to vote equivalent to
votes, as follows:
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
หุนสามัญ
Ordinary shares
shares and having rights equivalent to
votes
หุนบุริมสิทธิ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
Preferred shares
shares and having rights equivalent to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
(1) ชื่อ
อายุ
ป
Name
age
years,
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ
อายุ
ป
Name
age
years,
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
.
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ
อายุ
ป
Name
age
years,
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Amphur/Khet
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ถนนพญาไท
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลาและสถานที่อื่นดวย

1/6

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 2012
on April 10, 2012 at 2.00 p.m. at Jamjuree Ballroom, Mezzanine of Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road,
Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on any changes in date, time and at other venue.
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
to vote based on the total number of shares held by me/us to which i/we am/are entitled.
 มอบฉันทะบางสวน คือ
to split the votes as follows:
 หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
ordinary shares
shares and having rights equivalent to
votes
 หุนบุริมสิทธิ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
preferred shares
shares and having rights equivalent to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
เสียง
Total entitle vote
votes.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2011



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อทราบ ไมมีการลงมติ
Agenda 2 To report the operating result of the Company during the past 6 months from July 1,2011 to December 31, 2011
วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
Agenda 3 To approve the statements of financial position and income statement for the past 6 months, from
July 1,2011 to December 31, 2011
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจดั สรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการ
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit, the dividend payments and the performance allowance
for the Board of Directors
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(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
Agenda 5 To appoint the directors to replace those whose tenures end

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect each director individually
5.1 ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
PROFESSOR PAICHITR ROJANAVANICH
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.2 นายประคอง ลีละวงศ
MS. PRAKONG LELAWONGS
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.3 รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต
FIRST LIEUTENANT CHATRACHAI BUNYA-ANANTA
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.4 นางผาณิต พูนศิริวงศ
MS. PANIT PULSIRIVONG
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั
Agenda 6 To approve the remuneration for the Board of Directors

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
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เสียง
votes

เสียง
votes

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจางของผูสอบบัญชีประจําป 2555
Agenda 7 To consider the appointment of an auditor and fixing the audit fee for the year 2012
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 8 Other (if any)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผูมอบฉันทะ/Shareholder
(................................................................)
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(..................................................................)
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...................................................................)
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...................................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
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. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder:
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually..
5. ในกรณีทีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

5/6

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of MBK Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น M
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลา และสถานทีอ่ ่นื ดวย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on April 10, 2012 at 2.00 p.m. at Jamjuree
Ballroom, Mezzanine of Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on
any changes in date, time and at other venue
 วาระที่......................เรือ่ ง........................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่......................เรือ่ ง........................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่......................เรือ่ ง
เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Agenda
Subject: To consider the election of directors (continue)
1. ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………..
Name of director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ............................................................................................
Name of director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3 ชื่อกรรมการ............................................................................................
Name director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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