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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy (Form C) 

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

Date  Month  Year  
 
(1)     ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  

   I/We Nationality  
   ส านกังานตัง้อยู่ที่  

                Office / Address 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั            . 
as the Custodian for 

  ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) 

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

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

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

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

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตัง้บุคคลเป็นผูร้บัมอบฉันทะได้ โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ ในการ
มาเขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได ้โดยกาเครื่องหมาย  หนา้ ช่ือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ที่ปรากฏข้างท้ายนี ้ / 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  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) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณชิวงศ ์/ Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  
Independent Director and Audit Committee อาย/ุAge 49 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 293 ซอยพฒันาการ 32 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, หรือ (or) 

 3.   ชื่อ (Name) นายพนม รตันะรตั / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit 
Committee อาย ุ/Age 46 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing 
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น  
ประจ าปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปารค์  เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขต                
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา และสถานที่ อ่ืนด้วย / 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. 

 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 

 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีล่งทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
Please bring this proxy to show at the registration desk. 
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(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้/ 
      Authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ / Authorize in partial 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 

       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ____________________________ เสียง 
       Total voting right      votes 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows. 
 

วำระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที ่2  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และรบัทราบผลการด าเนินงาน 
Agenda No. 2  To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2020 and acknowledge the 

performance. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที ่3  พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
Agenda No. 3  To consider not to pay dividend for the operating year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 



 

 หนา้ 3/6  

 

วำระที ่4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
Agenda No. 4  To consider and elect new directors to replace those who are due to retire by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Election of all directors 

 เห็นดว้ย / Agree   ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้/ Election of each individual director as follows 

1.  พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ / Gen Dr. Surapan Poomkaew 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

2.  พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anakevieng 
 เห็นดว้ย / Agree   ไม่เห็นดว้ย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

3.  นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา / Mr. Samart Chuasiriphatana. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda No. 5 To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที ่6 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 2021 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พรอ้มทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 1 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท รวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนชื่อบริษัท 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 8 To consider other businesses (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ

ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้  
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. 

(6) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 
     (                 ) 
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หมำยเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
Proxy Form C. is only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the 
Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ / Documents required are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 
3.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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. 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได ้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case there is more agenda those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached 
supplemental proxy form C. 

6.  กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such 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). 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Supplemental Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of MPG Corporation Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปารค์ เลขที่ 474 ซอย 

ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย / 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. 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Subject Election of Directors (Continues) 

1) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
2) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

3) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
 


