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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าํ หนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 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
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

เขียนที่

Shareholders’ Registration No.

Written at

วันที่

Date

เดือน

Month

(1) ข้าพเจ้า

พ.ศ.

Year

สัญชาติ

I/We

nationality

อยู่บา้ นเลขที่
Address

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แม็คกรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of MC GROUP Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้

❑ หุน้ สามัญ

หุน้

❑ หุน้ บุริมสิทธิ

หุน้

holding the total amount of
ordinary share
preference share

(3)

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

and are entitled to vote equal to

votes as follows:

shares

and are entitled to vote equal to

votes

shares

and are entitled to vote equal to

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง
เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

❑ 1. ชื่อ

Name

อายุ (age)

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Road

Province

Postcode

or

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

อําเภอ/เขต

Postcode

or

หรือ

อายุ (age)

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Province

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years, residing at

District

ถนน

Road

age

Sub-district

❑ 3. ชื่อ

Name

หรือ

อายุ (age)

ตําบล/แขวง

Province

อําเภอ/เขต

District

ถนน

Road

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years, residing at

Sub-district

❑ 2. ชื่อ

Name

age

Sub-district

age

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years, residing at

อําเภอ/เขต

District

Postcode
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หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or appoint the independent director of the Company
❑ 1. ชื่อ

นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร

อายุ (age) 71

Name

Mr. Somchai Apiwattanaporn

Road

Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district

Prawet

District

Bangkok

10250

or

ถนน

สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตําบล/แขวง

จังหวัด

Province

❑ 2. ชื่อ

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย ์
Postcode

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์

Name

Mr. Supasak Chirasavinuprapand

ถนน

สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตําบล/แขวง

age

ประเวศ

71

ปี อยู่บา้ นเลขที่

10250

years, residing at

อําเภอ/เขต
หรือ

อายุ (age) 57

age

ปี อยู่บา้ นเลขที่

57

ประเวศ

years, residing at

อําเภอ/เขต

Road

Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district

Prawet

District

Province

Bangkok

10250

or

จังหวัด

❑ 3. ชื่อ

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย ์
Postcode

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

Name

Mr. Lucksananoi Punkrasamee

ถนน

สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตําบล/แขวง

จังหวัด

กรุงเทพฯ

Road

Province

❑ 4. ชื่อ

10250

หรือ

อายุ (age) 69

age

ปี อยู่บา้ นเลขที่

69

ประเวศ

years, residing at

อําเภอ/เขต

Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district

Prawet

District

Bangkok

10250

or

รหัสไปรษณีย ์
Postcode

นายกฤษณ์ จันทโนทก

10250

หรือ

อายุ (age) 46

Mr. Kris Chantanotke

Road

Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district

Prawet

District

Bangkok

10250

or

ถนน

สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตําบล/แขวง

จังหวัด

Province

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย ์
Postcode

age

ประเวศ

46

ปี อยู่บา้ นเลขที่

Name

10250

years, residing at

อําเภอ/เขต
หรือ

2
2

ประเวศ

Prawet

2
2

ประเวศ

Prawet

2
2

ประเวศ

Prawet

2
2

ประเวศ

Prawet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564
To acknowledge the Company’s performance for the year 2021

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี
To consider and approve the financial statements for the year ended 30 June 2021 and the auditor’s report
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
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❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2564
To consider and approve the appropriation of net profits and the payment of dividend for the year 2021
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2565
To consider and approve the appointment of the Auditors and determination of the audit fee for 2022
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่
To consider and approve the appointment of directors who are due to retired by rotating and appointment of
new director
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
❑ การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually
1) ชื่อกรรมการ (Name)
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
2)
3)

❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ (Name)

❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ (Name)

❑ เห็นด้วย / Approve

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล (Mr. Ekaluck Wangchucherdkul)

❑ แต่งตัง้ กรรมการใหม่
To appointment of new director
1) ชื่อกรรมการ (Name)
นางอุสรา ยงปิ ยะกุล
❑ เห็นด้วย / Approve

(Ms. Sunee Seripanu)

(Mrs. Usara Yongpiyakul)

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565
To consider and approve the directors’ remuneration for 2022
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other business (if any)
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณี ที่ ข ้า พเจ้า ไม่ ได้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุ ไว้ไม่ ชัด เจน หรื อในกรณี ที่ ที่ ป ระชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ ระบุไว้ข า้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ย นแปลงหรือเพิ่ มเติมข้อเท็ จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
)

ลงนาม/Signed
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หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามาระระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉั น ทะในฐานะเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท แม็ ค กรุ๊ ป จํา กั ด (มหาชน) ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564
ในวันที่ 28 ตุ ล าคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
วาระที่
Agenda

วาระที่
Agenda

วาระที่
Agenda

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject :
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject :
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject :
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
❑ เห็นด้วย / Approve
❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove
❑ งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject :
1) ชื่อกรรมการ (Name)
❑ เห็นด้วย / Approve

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

❑ เห็นด้วย / Approve

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

❑ เห็นด้วย / Approve

❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)
3) ชื่อกรรมการ (Name)
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