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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. (แบบทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

PROXY FORM A (SPECIFIC DETAILS FORM) According to the Notification  

of the Department of Business Development RE: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้  เขียนที่                                                                      
Shareholders’ Registration No.  Written at               

 วนัที่   เดือน  พ.ศ.  
 Date     Month Year 

(1)   ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We       nationality      

        อยู่บา้นเลขที่                  
       Address   

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
being a shareholder of MC GROUP Public Company Limited (“The Company”) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง   ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

 ❑  หุน้สามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
       ordinary share  shares  and have the right to vote equal to  votes 

 ❑  หุน้บริุมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
       preference share shares  and have the right to vote equal to  votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5) 

 ❑ 1. ช่ือ  อาย ุ(age) ปี อยู่บา้นเลขที ่  
    Name age years, residing at 

ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    
Road  Sub-district  District    

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postcode  or       

❑ 2. ช่ือ  อาย ุ(age) ปี อยู่บา้นเลขที ่  
    Name age years, residing at 

ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    
Road  Sub-district  District    

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postcode  or       

❑ 3. ช่ือ  อาย ุ(age) ปี อยู่บา้นเลขที ่  
    Name age years, residing at 

ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    
Road  Sub-district  District    

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postcode  or       

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 
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หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
Or appoint the independent director of the Company 

 ❑ 1. ช่ือ     นายสมชยั  อภิวฒันพร อาย ุ(age) 71 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 2                 

    Name Mr. Somchai  Apiwattanaporn age 71 years, residing at   2 

ถนน สขุาภิบาล 2 ซอย 5 ตาํบล/แขวง ประเวศ อาํเภอ/เขต   ประเวศ  
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District    Prawet 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10250 หรือ 
Province Bangkok Postcode 10250 or  

❑ 2. ช่ือ     นายศภุศกัดิ์  จิรเสวีนปุระพนัธ ์ อาย ุ(age) 57 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 2                 

    Name Mr. Supasak Chirasavinuprapand age 57 years, residing at   2 

ถนน สขุาภิบาล 2 ซอย 5 ตาํบล/แขวง ประเวศ อาํเภอ/เขต   ประเวศ  
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District    Prawet 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10250 หรือ 
Province Bangkok Postcode 10250 or  

 ❑ 3. ช่ือ     นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรศัมี อาย ุ(age) 69 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 2                 

    Name Mr. Lucksananoi Punkrasamee age 69 years, residing at    2 

ถนน สขุาภิบาล 2 ซอย 5 ตาํบล/แขวง ประเวศ อาํเภอ/เขต   ประเวศ  
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District    Prawet 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10250 หรือ 
Province Bangkok Postcode 10250 or 

 ❑ 4. ช่ือ     นายกฤษณ ์ จนัทโนทก อาย ุ(age) 46 ปี อยู่บา้นเลขที่ 2                 

    Name Mr. Kris  Chantanotke       age 46 years, residing at   2 

ถนน สขุาภิบาล 2 ซอย 5 ตาํบล/แขวง ประเวศ อาํเภอ/เขต   ประเวศ  
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District    Prawet 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10250 หรือ 
Province Bangkok Postcode 10250 or  
  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ     

ผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่

อ่ืนดว้ย 

Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2021 Annual General Meeting of  

Shareholder to be held on 28 October 2021, 2.00 p.m., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place if 

the meeting is rescheduled. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have performed by myself/ourselves in all respects. 

ลงนาม/Signed                                                                ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(                                                                                     ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(                                                                                     ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(                                                                                     ) 

  

ลงนาม/Signed                                                                ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(                                                                                     ) 

 


