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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

Address
(2)

(3)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a shareholder of MPG Corporation Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows.
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(ผูถ้ ือหุน้ สามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ ที่จะเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ในการ
มาเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย หน้า ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท ฯ ที่ ป รากฏข้ า งท้ า ยนี ้ / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting.
Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating
 1. ชื่อ (Name)
อยู่บา้ นเลขที่ (residing at)

in the boxes in front of their names listed below.)
อายุ (age)
ปี /years
.
หรือ (or)
 2. ชื่อ (Name) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์ / Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
Independent Director and Audit Committee อายุ/Age 49 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 293 ซอยพัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, หรือ (or)
 3. ชื่อ (Name) นายพนม รัตนะรัต / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit
Committee อายุ /Age 46 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจํา ปี 2564 ในวัน อังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิ ษ ฐ์มนูญ ธรรม แขวง วังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending
and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on 27 April 2021 at 10.00 hrs. at SC
PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the
Meeting may be adjourned.

ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือฉบับนีม้ าแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
Agenda No. 1 To certify the Minutes of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 10 January 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดําเนินงาน
Agenda No. 2 To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2020 and acknowledge the
performance.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
Agenda No. 3 To consider not to pay dividend for the operating year 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
Agenda No. 4 To consider and elect new directors to replace those who are due to retire by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / Election of all directors
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้ / Election of each individual director as follows
1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว / Gen Dr. Surapan Poomkaew
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anakevieng
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
3. นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา / Mr. Samart Chuasiriphatana.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
Agenda No. 5 To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิข ้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
Agenda No. 7 To consider approving the shareholders to approve the change of the Company’s name, trading symbol, and seal of the
Company, and amended Article 1 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendment of the
Company's name Including amendments to the Articles of Association of the Company In accordance with the change of
the company name
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To consider other businesses (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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(5)

(6)
(7)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours
as a shareholder.
คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
Other statements or evidences (if any) of the Proxy
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผูร้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and
vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ /
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide
those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉัน ทะ
แบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in
the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีขอ้ กําหนด หรือ ข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ใน ข้อ (6) / If there is
any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest
in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying
in Clause (6).
5. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors,
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information
from the company’s website at www.mangpong.co.th
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of MPG Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจํา ปี 2564 ในวัน อังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอย
ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of
them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year
2021 to be held on 27 April 2021 at 10.00 hrs. at SC PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, Wangthonglang,
Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate
in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(c) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate
in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject Election of Directors (Continues)
1) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
2) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
3) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
4) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
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 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

