
1/7 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

     เขียนท่ี       

    Written at  

   วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   

   Date  Monteh                                     Year  

(1)  ข้าพเจ้า               สญัชาติ          

   I/We                                         Nationality    

 อยู่บ้านเลขท่ี                          ถนน    ตําบล/แขวง       

 Residing at                            Road                                                  Tambol/Khwaeng 

 อําเภอ/เขต                         จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย์    

 Amphur/Khet                                               Province                                                                 Postal Code 

 ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั        

  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  เอ็ม บี เค  จํากดั (มหาชน) 

 as a shareholder of MBK Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                              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 

 (1) ช่ือ                                                                   อาย ุ                ปี  

     Name                                               age               years, 

   อยู่บ้านเลขท่ี      ถนน  ตําบล/แขวง       

   Residing at   Road                                               Tambol/Khwaeng  

   อําเภอ/เขต              จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์         หรือ 

   Amphur/Khet              Province                    Postal Code                                 or                              

 (2)  ช่ือ                                                                  อาย ุ              ปี  

     Name                                               age                years, 

   อยู่บ้านเลขท่ี      ถนน  ตําบล/แขวง     .  

   Residing at   Road                                               Tambol/Khwaeng  

   อําเภอ/เขต              จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์         หรือ 

   Amphur/Khet              Province                    Postal Code                                         or                              

 (3) ช่ือ                                                                                              อาย ุ                       ปี 

 Name                                                     age                    years, 

   อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน  ตําบล/แขวง      

   Residing at                 Road                                                  Tambol/Khwaeng  

   อําเภอ/เขต                   จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์                                 

 Amphur/Khet                   Province                    Postal Code             
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557

ในวนัท่ี 9 เมษายน  2557 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องจามจรีุ  บอลรูม  ชัน้ M โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส  เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ถนนพญาไท  

แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย   

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. 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

      I/We have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein as follows: 

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

           to vote based on the total number of shares held by me/us to which i/we am/are entitled. 

  มอบฉนัทะบางสว่น 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: 
    

  วาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

           Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 

   (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 instructionts: 

               เห็นด้วย                         เสียง    ไม่เห็นด้วย                         เสียง    งดออกเสียง                            เสียง    

                  Approve                       votes        Disapprove                      votes         Abstain                                votes 
 

  วาระที่  2   การรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชี 2556  เพื่อทราบ ไม่มีการลงมต ิ

      Agenda 2    To report the 2012 company’s performances and the interim dividend payment 
 

  วาระที่  3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 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)  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 instructionts: 

             เห็นด้วย                         เสียง    ไม่เห็นด้วย                         เสียง    งดออกเสียง                            เสียง    

                     Approve                      votes         Disapprove                      votes         Abstain                               votes 
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  วาระที่  4  พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไร จ่ายเงนิปันผลและบาํเหน็จกรรมการ  

         Agenda 4  To approve the allocation of profit, dividend payment and remuneration for the Board of Directors. 

    (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 instructionts: 

                     เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

                   Approve                            Disapprove                            Abstain 
 

 วาระที่  5   พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 

  Agenda 5   To approve the changing of the par value of the Company’s shares. 

    (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 instructionts: 

                      เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                            Approve                            Disapprove                              Abstain 
 

วาระที่  6  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบยีนเพื่อให้สอดคล้องกับการ 

 เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท  

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. 

   (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 instructionts: 

                      เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                            Approve                            Disapprove                              Abstain 
 

  วาระที่  7   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

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

      (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 instructionts: 

      การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

      To elect directors as a whole 

                เห็นด้วย                            ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

                     Approve                               Disapprove                   Abstain 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

To  elect each director individually 

7.1  นางผาณิต  พนูศิริวงศ์ 

          Ms.Panit  Pulsirivong  

                          เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

      Approve                          Disapprove                   Abstain 



4/7 

    7.2    นายปิยะพงศ์  อาจมงักร 

     Mr.Piyaphong  Artmangkorn 

                         เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

                             Approve                          Disapprove                   Abstain 

  7.3    นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ 

      Mr.Suvait  Theeravachirakul 

                         เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 

                            Approve                         Disapprove                    Abstain 

     7.4 นายหชัพงศ์  โภคยั 

      Mr.Hatchapong  Phokai                               

       เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 

                            Approve                          Disapprove                    Abstain 
 

 วาระที่  8   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 

  Agenda 8   To approve the remuneration for the Board of Directors.  

     (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 instructionts: 

                       เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                   Approve                           Disapprove                               Abstain 
 

 วาระที่  9   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 

 Agenda 9   To consider the appointment of an auditor and fixing the audit fee for the year 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          (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 instructionts:  

                       เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                                       Approve                           Disapprove                             Abstain 

 

 วาระที่  10    พิจารณาดาํเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

 Agenda 10   To consider and approve the issuance and offer of debentures in the amount of not exceeding 20,000  

    million Baht,  

           (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (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 instructionts:  

                         เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                                        Approve                            Disapprove                              Abstain 
  

 วาระที่  11  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 47. เก่ียวกับตราสาํคัญของบริษัท 

0 Agenda 11 To Consider to amend of Article 47 of Article of Association about the company’s seal 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 



5/7 

 

          (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructionts: 

                         เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                                       Approve                            Disapprove                             Abstain 
 

 

 วาระที่  12  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 12  Other (if any) 

  (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 instructionts: 

                          เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

                                      Approve                            Disapprove                             Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ 

 ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณา 

  หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ 

  มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        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. 

 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้

ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ   

 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.....................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 

        (................................................................) 
 

      ลงช่ือ/Signed.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

       (..................................................................) 
 

      ลงช่ือ/Signed.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

         (...................................................................) 
 

      ลงช่ือ/Signed.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

       (...................................................................) 
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หมายเหตุ 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

  (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.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

           A Power of Attorney  executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on beha 

  lf of such shareholder: 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)        

  A letter confirming that  the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3.   ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก 

 จํานวนหุ้นให้ผู้ 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. ในกรณีทีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ 

 ฉนัทะแบบ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/7 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอ็ม  บี  เค  จํากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of  MBK  Public Company Limited. 

  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557   ในวนัที่ 9  เมษายน  2557   เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องจามจุรี  บอลรูม  ชัน้ M   

โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส  เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึง

เลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

  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                            
 

    วาระท่ี......................เร่ือง........................................................................................................................ 

       Agenda                    Subject:        

                        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (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 instructionts: 

                  เหน็ด้วย                         ไมเ่หน็ด้วย                            งดออกเสยีง 

                                Approve                             Disapprove                              Abstain 

    วาระท่ี......................เร่ือง........................................................................................................................ 

         Agenda                   Subject:        

                       (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (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 instructionts: 

                 เหน็ด้วย                         ไมเ่หน็ด้วย                            งดออกเสยีง 

                               Approve                             Disapprove                              Abstain 

 วาระท่ี......................เร่ือง              เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

  Agenda                   Subject:       To consider the election of directors (continue) 

1. ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………..  

        Name of director 

                         เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย                           งดออกเสยีง 

                                       Approve                            Disapprove                             Abstain 

2. ช่ือกรรมการ............................................................................................ 

        Name of director 

                         เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย                           งดออกเสยีง 

                                      Approve                            Disapprove                              Abstain 

     3    ช่ือกรรมการ............................................................................................ 

        Name director 

                      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย                           งดออกเสียง 

                                        Approve                           Disapprove                             Abstain 


	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เอ็ม บี เค  จำกัด (มหาชน)

