อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

ใบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Registration and PROXY Form (Form B)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of MBK Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
holding the total amount of
shares
หุ้นสามัญ
หุ้น
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

พ.ศ.
Year

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

and have the right to vote equal to
and have the right to vote equal to

votes
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1.) ชื่อ (name)
อายุ (age)
ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____________________ ถนน (Road)_________________________ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)__________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet)_________________________จังหวัด (Province)_______________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)_______________หรื อ
(2.) ชื่อ (name)
อายุ (age)
ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____________________ ถนน (Road)_________________________ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)_________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet)_________________________จังหวัด (Province)______________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)_______________หรื อ
(3.) ชื่อ (name)
อายุ (age)
ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____________________ ถนน (Road)_________________________ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)_________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet)_________________________จังหวัด (Province)______________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)_______________
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที่
9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องจามจุรี บอลรูม ชัน้ M โรงแรมปทุมวันปริ๊ นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
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 2014
on April 9, 2014 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.
(4) ข้ าพเจ้ ามอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013 “the AGM”.
ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนําหนังสื อฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
กรณี ผถู ้ ือหุน้ ต่างประเทศ หรื อ คัสโตเดียน สามารถ download หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ website ของบริ ษทั ฯที่ www.mbk-center.co.th /Investor Relations
Please bring this proxy to show at the meeting eventhough shareholder attends the meeting in person.
Foreign shareholders or custodians could download PROXY FORM C at our website www.mbk-center.co.th/Investor
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(ก)
(a)
(ข)
(b)



ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรั บรอบปี บัญชี 2556 และการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
เพื่อทราบ ไม่ มีการลงมติ
Agenda 2 To report the 2013 company’s performances and the interim dividend payment.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
Agenda 3 To approve the statements of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year
ended December 31, 2013



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร จ่ ายเงินปั นผลและบําเหน็จกรรมการ
Agenda 4 To approve the allocation of profit, dividend payment and remuneration for the Board of Directors.



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท
Agenda 5 To approve the changing of the par value of the Company’s shares.



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท
Agenda 6 To approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the
changing of the par value of the Company’s shares.

2/6




(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 7 To appoint the directors to replace those whose tenures end.



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually
7.1 นางผาณิต พูนศิริวงศ์
Ms.Panit Pulsirivong
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
7.2 นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
Mr.Piyaphong Artmangkorn
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
7.3 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
Mr.Suvait Theeravachirakul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
7.4 นายหัชพงศ์ โภคัย
Mr.Hatchapong Phokai
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษัท
Agenda 8 To approve the remuneration for the Board of Directors.



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจ้ างของผู้สอบบัญชีประจําปี 2557
Agenda 9 To consider the appointment of an auditor and fixing the audit fee for the year 2014



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาดําเนินการขออนุ ญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
Agenda 10 To consider and approve the issuance and offer of debentures in the amount of not exceeding 20,000 million Baht,



1

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 47. เกี่ยวกับตราสําคัญของบริษัท
Agenda 11 To Consider to amend of Article 47 of Article of Association about the company’s seal



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 12 Other (if any)



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ อง
ใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

4/6

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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.....................................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(...................................................................)
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(....................................................................)
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(....................................................................)
ลงชื่อ/Signed.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(. .................................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจําต่อแบบหนังสืออบฉันทะแบบ ข.
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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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of MBK Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องจามจุรี บอลรู ม ชัน้ M โรงแรมปทุมวันปริ๊ นเซส
เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 on April 9, 2014 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......................เรื่ อง........................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่......................เรื่ อง........................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่......................เรื่ อง
เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Agenda
Subject: To consider the election of directors (continue)
1. ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………..
Name of director
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ............................................................................................
Name of director
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ............................................................................................
Name director
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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