
  Attachment no. 9 

36 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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

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

 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที ่                                                                      
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 are entitled to vote equal to votes as follows: 

 ❑  หุน้สามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
       ordinary share  shares  and are entitled to vote equal to  votes 

 ❑  หุน้บริุมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
       preference share shares  and are entitled 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 ์   
Province  Postcode         

(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 เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ     

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 the 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. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

 วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2564 

Agenda 1 To acknowledge the Company’s performance for the year 2021 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 และรายงานผู้สอบบญัชี 

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 30 June 2021 and the auditor’s report 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
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❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of net profits and the payment of dividend for the year 2021 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565              

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the Auditors and determination of the audit fee for 2022 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่  

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who are due to retired by rotating and appointment of 

new director  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 To elect directors as a whole 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To elect each director individually 

1) ช่ือกรรมการ (Name)          นางสาวสณีุ  เสรีภาณ ุ (Ms. Sunee  Seripanu)  

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

2) ช่ือกรรมการ (Name)          นายเอกลกัษณ ์ หวงัชเูชิดกลุ (Mr. Ekaluck  Wangchucherdkul)  

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

3) ช่ือกรรมการ (Name)             

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

❑ แต่งตัง้กรรมการใหม่  

 To appointment of new director 

1) ช่ือกรรมการ (Name)          นางอสุรา  ยงปิยะกลุ (Mrs. Usara  Yongpiyakul)   

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2565 

Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for 2022 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 7 To consider other business (if any)  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 

the Shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี          

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 

matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 

consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้

ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 

except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

ลงนาม/Signed                                                                ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

(                                                               ) 

  

ลงนาม/Signed                                                                ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

(                                                               ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

(                                                               ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
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(                                                               ) 

 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกคะแนนเสียงได ้

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spilt the 

number of his or her shares between many proxies in order to spilt his or her votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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

individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามาระระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2564  

ในวนัที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

Granting of power to a proxy as a shareholder of MC GROUP Public Company Limited in respect of 2 0 2 1  Annual 

General Meeting of shareholders 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. 

 

วาระที ่   เร่ือง                         

Agenda   Subject :    

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่   เร่ือง                         

Agenda   Subject :    

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่   เร่ือง                         

Agenda   Subject :    

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่   เร่ือง                         

Agenda   Subject :   

1) ช่ือกรรมการ (Name)             

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain 

2) ช่ือกรรมการ (Name)              

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

3) ช่ือกรรมการ (Name)              

❑  เห็นดว้ย / Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 


