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 หนา้ 1/2 บริษัท เอ็มพีจ ีคอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy (Form A) 

 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้   เขียนที่  
Shareholders’ Registration No. Written at 
 วนัที ่ เดือน พ.ศ.  

Date  Month  Year  
 

(1)  ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  
I/We Nationality  
อยู่บา้นเลขที ่  
Address  

  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) 

as a shareholder of MPG Corporation Public Company Limited (The Company) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows. 
 หุน้สามญั หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผูร้บัมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้      
ในการมาเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นีผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย   หนา้ ชื่อกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ที่ปรากฏขา้งท้ายนี ้/ Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the 
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their names 
listed below.) 
 1. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) ปี(years) อยู่บา้นเลขที่ (residing at)  

 หรือ (or) 
 2.   ชื่อ (Name) นายนรินทร ์โอภามรุธาวงศ ์/ Mr. Narin  Opamuratawong กรรมการอิสระ/Independent Director อาย/ุAge 60 ปี/Years 

       อยู่บา้นเลขที่ 35/119 หมู่ 16 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 /  
Residing at 35/119 Moo 16, Bangkaew, Bangple, Samutprakarn 10540               . 

 3.   ชื่อ (Name) นายวิสิฐ ตนัติสนุทร / Mr. Vivit Tantisunthorn ประธานกรรมการ/Chairman of the board อาย/ุAge 61 ปี/Years 
       อยู่บา้นเลขที่ 303/1 ซอยสขุมุวิท 49 (กลาง) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10250 /  

Residing at 303/1 Sukhumvit Soi 49 (Middle), Sukhumvit Road, Khiong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10250        . 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2563 ในวนัองัคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย / 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 2020  to be held on Tuesday December 29, 
2020 at 2:00 p.m. at 3rd floor meeting room, MPG Corporation Public Company Limited at 20 Praditmanutham Rd., Plubpla, Wangtonglang, 
Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
 
 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 



 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
   

 

 หนา้ 2/2 บริษัท เอ็มพีจ ีคอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ / 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 ______________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

            (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (                 ) 
 

หมำยเหตุ / Remarks 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให ้   

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.  ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้/ 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.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช่เฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.mangpong.co.th เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถดงึขอ้มลูมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
/ 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  

 

 

ผู้ทีม่ำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงตอ่เจ้ำหน้ำทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 

 

http://www.mangpong.co.th/
http://www.mangpong.co.th/

