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เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที่   
Shareholders’ Registration No.  Written at  
 วนัที่   เดือน    พ.ศ.   
 Date  Month   Year 

(1) ข้าพเจ้า  
 I/We สญัชาต ิ
 อยู่บ้านเลขที ่ Nationality 
 Address 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ำกัด (มหำชน) 
 As a shareholder of MBK Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้ 
 Holding the total amount of  shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 

หุ้นสามญั    หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง  
Ordinary share   shares  and have the right to vote equal to   votes 

หุ้นบริุมสิทธิ      -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     -  เสียง 
Oreference share   shares  and have the right to vote equal to   votes 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  ❑ นำงผำณิต    พูนศิริวงศ์ / MS.PANIT  PULSIRIVONG    อาย ุ/ Age            73    ปี / Years 
   อยู่บ้านเลขที่  96  หมู่ที่ 3   ถนนวิภาวดีรังสิต    เขตหลกัสี่     กรุงเทพมหานคร                                    รหสัไปรษณีย์     10210 
       Residing at   96  Moo 3   Vibhavadi-Rangsit Road , Laksi District,    Bangkok.                           Postal Code    10210  
หรือ / Or   ❑ นำยประชำ  ใจดี / MR. PRACHA  JAIDEE  อาย ุ/ Age            66  ปี / Years 
   อยู่บ้านเลขที่  310/171   หมู่บ้านชวนชื่นพฒันาการ   ถนนพฒันาการ ซอย 57  แขวงและเขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์ 10250 

  Residing at   310/171  Prachachuen Village  Phatthanakan Road 57  Sub-district and Prawet District Bangkok.  Postal Code 10520    
หรือ / Or  ❑  ช่ือ/Name                 อาย ุ/ Age    ปี / Years 

   อยู่บ้านเลขที่ / Residing at                           ถนน / Road                                                 ต าบล/แขวง  / Sub-district                                                            
   อ าเภอ/เขต / District                                     จงัหวดั /Province                                        รหสัไปรษณีย์  / Postal Code                          
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุ   และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวนัที่   
13  พฤษภาคม  2564  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมของบริษัท   เลขที่ 444 ชัน้ 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย   
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 2021 on  
May 13, 2021 at 2.00 p.m. at the Company's meeting room, 444, 8th Floor, MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan,  Bangkok or 
on any changes in date, time and at other venue.  
 

(4) ข้าพเจ้ามอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 
 

  วำระท่ี  1   รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
Agenda 1   To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 (“the EGM”). 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ใบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข) 
Registration and PROXY Form (Form B) 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 ฿ 

ผู้ที่มาประชมุด้วยตวัเอง โปรดน าหนงัสอืฉบบันีม้าแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
บริษัทได้น าหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข . และกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรือ คสัโตเดยีน ที่ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  สามารถ download ได้ที่ website ของบริษัทฯ   

http://investor-th.mbkgroup.co.th/shareholder_meeting.html  
Please bring this proxy to show at the meeting even though shareholder attends the meeting in person. 

The company has introduced a Proxy Form  A.  B. and if foreign shareholders or custodians that use the proxy form C. You can download on the Company's 
website. http://investor-th.mbkgroup.co.th/shareholder_meeting.html  
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    ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 instructions: 
                        ❑ เห็นด้วย                      ❑  ไม่เห็นด้วย                         ❑ งดออกเสียง 
                        Approve                           Disapprove                            Abstain 
 

 วำระท่ี   2  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี 2563  เพื่อทรำบไม่มีกำรลงมติ 
  Agenda 2   To report the company’s performances for the year 2020 

 

  วำระท่ี  3     พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 Agenda 3     To approve the statements of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 
  December 31, 2020. 
. 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (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 instructions: 
           ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                         ❑ งดออกเสียง 
                        Approve                           Disapprove                              Abstain 
 

      วำระท่ี    4   พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไร และงดกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2563  
        Agenda  4  To consider and approve the allocation of profit and the omission of dividend payment for the year 2020. 
 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (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 instructions:  
           ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                         ❑ งดออกเสียง 
                        Approve                           Disapprove                              Abstain 
 

  วำระท่ี   5   พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
    Agenda 5   To appoint the directors to replace those whose terms of office expired  
 

         ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
             (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 instructions: 
 

      ❑ กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
             To elect directors as a whole 
                 ❑ เห็นด้วย                          ❑ ไม่เห็นด้วย                ❑ งดออกเสียง 
                         Approve                               Disapprove                   Abstain 
 

 ❑ กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
   To  elect each director individually 
 

  5.1  นำยกษมำ  บุณยคุปต์ 
           Mr. Kasama  Punyagupta 

                        ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย               ❑ งดออกเสียง 
                    Approve                            Disapprove                  Abstain 
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     5.2   นำยสุวิชญ  โรจนวำนิช 
      Mr. Mr.Suwit  Rojanavanich  
                        ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย               ❑ งดออกเสียง 
                                   Approve                            Disapprove                   Abstain 
 

      5.3 นำยสุเวทย์  ธีรวชิรกุล 
       Mr. .Suvait Theeravachirakul  
                         ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย                ❑ งดออกเสียง 
                                  Approve                            Disapprove                    Abstain 
 

      5.4 นำยหัชพงศ์  โภคัย 
       Mr.Hatchapong Phokai                             
       ❑ เห็นด้วย                    ❑ ไม่เห็นด้วย                ❑ งดออกเสียง 
                            Approve                            Disapprove                   Abstain 
 

 วำระท่ี  6   พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรของบริษัท 
 Agenda 6   To approve the remuneration for the Board of Directors. 
 

    ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
        (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 instructions: 
                       ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                      Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วำระท่ี  7   พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนสินจ้ำงของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
 Agenda 7   To consider the appointment of an auditor and fixing the audit fee for the year 2021     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วำระท่ี  8   พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 2,262,719,920 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
    จ ำนวน 1,762,719,920 บำท  โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนท่ีรองรับกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจท่ัวไป (General Mandate)  
   จ ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขำยทัง้จ ำนวน ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญ 
   ผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

Agenda 8  To consider and approved the decrease of the registered capital of the company from the original registered capital of 
 THB 2,262,719,920 to new registered capital of THB 1,762,719,920 by reducing the ordinary shares reserved for the  
                   increase of registered capital under the General Mandate amount of 500,000,000 shares with a par value of THB 1  
 per share which have been not allocated in the whole according to the resolution EGM No.1/2020 

 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
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 วำระท่ี  9   พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

Agenda 9   To consider and approve amend the Article 4 of the memorandum of the company to be in accordance with  
the decrease of the registered capital  

 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วำระท่ี   10  พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (MBK-W2) จ ำนวนไม่เกิน 68,259,569  หน่วย  
    เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 Agenda  10 To consider and approve the issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares No.2 (MBK-W2) in the amount  
   not more than 68,259,569 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective  
   shareholdings 
 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain 
 

 วำระท่ี   11   พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 1,762,719,920 บำท เป็นทุนจดทะเบียน  
   จ ำนวน  1,832,784,733 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  
   เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท MBK-W2 และรองรับกำรปรับสิทธิ 
   ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  

 Agenda  11 To consider and approve the increase of the registered capital of the company from the original  registered capital of  
   THB 1,762,719,920 to THB 1,832,784,733  by issuing not more than 70,064,813  new ordinary shares with a par value  
   of THB 1 per share to reserve for the issuance of the Company’s warrants to purchase original shares No.2  MBK-W2 
   and to accommodate the adjustment of rights of MBK-W1 Warrants  

 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
 

  วำระท่ี  12   พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ ำนำจท่ัวไป (General  Mandate) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
   จ ำนวน  1,832,784,733 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน  2,332,784,733 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจ ำนวน  
   500,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 Agenda 12  To consider and approve the increase of the registered capital of the company under the General Mandate from 
THB 1,832,784,733 to THB 2,332,784,733 by issuing 500,000,000 new ordinary shares with a par value of THB 1 
per share 
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   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
   

  วำระท่ี  13   พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 Agenda 1 3 To consider and approve amend the Article 4 of the memorandum of the company to be in accordance with the increase of  
   the registered capital 

   

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
 

 วำระท่ี  14 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้ 1 บำท เพื่อรองรับกำรปรับ 
   สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  
 Agenda 14   To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company not more than 70,064,813 newly  
   issued ordinary shares with a par value of THB 1 per share to accommodate the adjustment of rights of the MBK-W1  
   Warrants, and the exercise of the MBK-W2 Warrants 
 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
 

 วำระท่ี  15  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจท่ัวไป 
     (General Mandate)  จ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  
 Agenda 15 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the company under the General Mandate of 
   not more than 500,000,000 shares with a par value of THB 1 per share  
     

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
            (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 instructions:  
                         ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                             Abstain   
 

 วำระท่ี  16   พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda 1 6 Other (if any) 
 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
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     ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

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

                              ❑  เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                                            Approve                          Disapprove                              Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง 
 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

   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)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง 
  ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทน 
  ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          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 ad dition 

  of any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as deemed  appropriate.   
  
   กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ   
 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       ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
      (      ) 
 

      ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 
 

      ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 
 
      ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (                                                         )              
 
 
หมำยเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ 
 ผู้ 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.  

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ 
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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอ็ม  บี  เค  จ ากดั (มหาชน 
The proxy is granted by a shareholder of  MBK  Public Company Limited. 
 

  ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวนัที่ 13 พฤษภาคม  2564 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชมุของบริษัท  เลขที่ 444 ชัน้ 8 อาคารเอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์   ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย   

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on May  13, 2021  at 2.00  p.m. at the Company's meeting room, 
444, 8th Floor, MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan,  Bangkok or on any changes in date, time and at other venue.   
 
                       
  ❑  วาระที่             เร่ือง                                
       Agenda                  Subject:        
                      ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
         (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 instructions: 
                   ❑ เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
                                    Approve                          Disapprove                             Abstain 
  ❑  วาระที่               เร่ือง         
         Agenda                   Subject:        
                      ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
      ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
                   ❑ เห็นด้วย                     ❑ ไม่เห็นด้วย                          ❑ งดออกเสียง 
                            Approve                        Disapprove                              Abstain 

    ❑ วาระที่                 เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
        Agenda                 Subject: To consider the election of directors (continue) 

1. ชือ่กรรมการ          
 Name of director 

                            ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                      ❑ งดออกเสียง 
                                          Approve                          Disapprove                         Abstain 

2. ชื่อกรรมการ    
            Name of director 

                             ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 
                                             Approve                          Disapprove                           Abstain 
       3.  ชื่อกรรมการ    

         Name director 
                      ❑ เห็นด้วย                      ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

                                                 Approve                          Disapprove                          Abstain 


