
  
      

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 8 

• หนงั สือมอบฉนั ทะ แบบ ก. ข. และ ค.  
    และใบประจาํ ตอ่ แบบหนงั สือมอบฉนั ทะ  
• คาํชี� แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน  

การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชุม 
   และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
• ขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      

 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form (Form A) 

 
 
 

        เขียนที� ........................................................ 
        Issued at  
 

                 วนัที�...................เดือน..................................พ.ศ......................... 
                  Date          Month  
 
 

 �.  ขา้พเจา้................................................................................สญัชาติ............................................................. 
   I / We                Nationality  

อยูบ่า้นเลขที�.........................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง....................................................... 
Residing at No.       Road             Subdistrict  

อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 
District        Province            Postal Code 

 

 2.  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท    เอ็ม เอฟ อี ซี   จาํกดั (มหาชน) 
 As a shareholder of MFEC Public Company Limited 

 

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั5งสิ5 นรวม.....................................หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง   
holding a total number of ordinary share                 shares   in total which are entitled to cast                           
votes  
  

 8.  ขอมอบฉนัทะให ้
              I / We hereby appoint 
 

        �.  นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ ...................................ปี   
               Mr./Ms./Mrs.              Age 

             อยูบ่า้นเลขที� ...............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง............................................... 
               Address          Road    Kwang 

             อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.......................           หรอื   
                              Khet           province            Postal code                                  Or        

         2.  นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล         ประธานกรรมการตรวจสอบ             อายุ  66  ปี 
 

     

                            อยูบ่า้นเลขที� 230/57 ซอยเซนตห์ลุยส8์ ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ �=�>=              หรือ 
 

 

             3.  นายอนันต ์ลี5 ตระกูล                       กรรมการตรวจสอบ                   อายุ  74  ปี 

 

               อยูบ่า้นเลขที�  26 ซอยรามคาํแหง21 (นวศรี3)  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลงั กรุงเทพฯ 10310                                 หรือ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุน้   
Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual ordinary General Shareholders Meeting No 1/2015ถ  

สามญัครั5งที�  1/2558    ในวนัที�   21  เมษายน  2558  เวลา �= : 30   น.    ณ. หอ้งประชุมของบริษัท ชั5น 39 อาคารซนัทาวเวอรB์ 
to be held on April,21  2015   at 10:30 hours at the Conference Room on the 39th floor, Sun Tower B,     Vibhavadis Rd,  

เลขที� 123 ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Kwang Chompol ,Khet ChatuChak, Bangkok 10900   or at any adjournment thereof to any other date time and venue. 

 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

                      230/57 Soi St Louis3    Kwang Toongwatdon Khet Sathon Bangkok 10120                          Or 

Mr.Suchart  Thammapitagkul           Chairman of Audit Committee         Age 

       Mr.Anan  Leetrakul                           Audit Committee director                  Age 

      26 Soi Ramkhamhaeng21(Nawasri3), Kwang Phlapphla  Khet Wangthonglang, Bangkok 10310           Or 
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 กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั5น ใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the  proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried  out  
              by myself / ourselves. 

 

 

 

 

           ลงชื�อ..................................................ผูม้อบฉนัทะ 
           Signature         Grantor 
                     (…..........................................) 
                                       

 

           ลงชื�อ..................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      Signature          Grantee 

                       (..............................................)   
         

            ลงชื�อ..................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      Signature          Grantee 

                     (…..........................................) 

 

           ลงชื�อ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      Signature          Grantee 

                       (..............................................)          
 

                  
หมายเหตุ      ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
      ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Notes         The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at    

                                      the meeting  and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

  



  
      

 

หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

Proxy Form (Form B.) 
เขียนที�………………………………………….. 

           

วนัที�………เดือน……………………พ.ศ…….. 
   

(1)  ขา้พเจา้…………………..………………....................……….………………..สญัชาติ.....…………............………………….. 
  

อยูบ่า้นเลขที�………………………………..ถนน…………………………….…………….ตาํบล/แขวง..…………………………… 
 

อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………………….….รหสัไปรษณีย.์………………….………. 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
  

โดยถือหุน้จาํนวนทั1งสิ1 นรวม…………………..….หุน้       ใบหุน้เลขที�…….….…………..………ถึงเลขที�………….……………. 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้   
 

      6.  นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ ...................................ปี   
             Mr./Ms./Mrs.           Age 
          อยูบ่า้นเลขที� .....................................ถนน....................................ตาํบล/แขวง........................................... 
             Address            Road        Kwang 
          อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณีย.์.......................        หรือ 
             Khet            province                      Postal code                            Or        
 
         2.  นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล         ประธานกรรมการตรวจสอบ             อายุ  66  ปี 
 

     
                            อยูบ่า้นเลขที� 230/57 ซอยเซนตห์ลุยส9์ ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 6;6<;        หรือ 
 

 
             3.  นายอนันต ์ลี1 ตระกูล                       กรรมการตรวจสอบ                   อายุ  74  ปี 
 

               อยูบ่า้นเลขที�  26 ซอยรามคาํแหง21 (นวศรี3)  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลงั กรุงเทพฯ 10310                           หรือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting No 1/2015 to be  
 

ครั1งที� 1/2558 ในวนัที� 21 เมษายน 2558  เวลา 6;: 30 น. ณ.หอ้งประชุม ชั1น 39 อาคารซนัทาวเวอร ์B  เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
held on Tuesday  April,21 2015  at 10:30 hours at the Conference Room  on the 39th floor, Sun Tower B,  123 Vibhavadi Rangsit Rd., 
 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900    หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Kwang Chompol ,Khet ChatuChak, Bangkok 10900  or at any adjournment thereof to any other date time and venue. 
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Residing at No.     Road                 Subdistrict 

 District       Province           Postal Code 

   I/We                                Nationality 

Date          Month           Year 

Issued at 

  As a shareholder of MFEC Public Company Limited 

holding a total number of        share(s),       with Share Certificate No.       to Share Certificate No. 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

                                I / We hereby appoint 

       Mr.Anan  Leetrakul                           Audit Committee director                  Age 

                        230/57 Soi St Louis3    Kwang Toongwatdon Khet Sathon Bangkok 10120                              Or 

      26 Soi Ramkhamhaeng21(Nawasri3), Kwang Phlapphla  Khet Wangthonglang, Bangkok 10310  Or 

Mr.Suchart  Thammapitagkul           Chairman of Audit Committee         Age 



  
      

 

 

(Z)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั1งนี1 ดงันี1   
         I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf a the above meeting in the following 
           วาระที,   -  เรื,อง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที, 1/2557 
           Agenda    1  : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General  Meeting of  the Shareholders 
                                                  No. 1/2014 
     
  ( ก )  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    (  A  )   The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems    
                                                   appropriate in all. 
    ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
     (  B  )  The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
   
        เห็นดว้ย ......................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 
                        Approve                        votes              Disapprove       votes        Abstain              votes 

 
           วาระที,   1  เรื,อง  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557  
         Agenda  2 : To consider and acknowledge the report of the Board of Directors of  the work done  
                                                 for the year 2014 . 
 
     ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                        appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:  
 
        เห็นดว้ย ....................เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง…………….เสียง 
                                    Approve                    votes           Disapprove      votes         Abstain                votes 
 
 
            วาระที,  4  เรื,อง พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนสิ� นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2557 
          Agenda 3 : To consider and approve the statement of financial for the fiscal  year ended December 31, 2014.  
 
         ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:  
             
        เห็นดว้ย ....................เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง…………….เสียง 
                                     Approve                    votes            Disapprove       votes        Abstain                votes 
 
 

            วาระที, 4  เรื,อง  พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรกาํไรเพื,อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
                      Agenda 4: To consider and approve the allocation of profit as dividend to be paid to the shareholders             

             ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 

 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
                  
         เหน็ด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย...................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                    votes          Disapprove    votes         Abstain              votes 
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          วาระที, 5   เรื,อง  พิจารณาและอนุมตัิเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที,ครบกาํหนดออกตามวาระ 
                    Agenda 5 : To consider and approve the appointment of new director to replace the director who   
                                           must retire by rotation. 
             ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
   เห็นดว้ยกบัการแต่งตั1งกรรมการทั1งชุด.................................เสียง  
     Approve for the election and appointment of the whole set of Directors…………..votes 

    เห็นดว้ยกบัการแต่งตั1งกรรมการบางราย 
   Approve for the election and appointment of certain Directors as follows: 
   
   1.   ชื�อกรรมการ นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล                             
              Name of the Director Mr. Suchart  Thammapitakkul 
                        เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง
               Approve          votes      Disapprove            votes        Abstain               votes 

2.   ชื�อกรรมการ  นายอนันต ์ ลี1 ตระกูล   
      Name of the Director Mr.Anan  Leetrakul            
          เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง

           Approve          votes      Disapprove            votes        Abstain               votes 
   3.  ชื�อกรรมการ นายอภิรกัษ์  วรรณสาธพ                 
        Name of the Director Mr.Apiruk  Wanasathop     
                        เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง
                         Approve           votes      Disapprove          votes          Abstain               votes 
 
            วาระที, 6  เรื,อง  พิจารณาและอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2558 
                      Agenda 6: To consider and approve determination of compensation to the Board of Directors in 2015.             

             ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 

 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
                  
         เหน็ด้วย.....................เสียง           ไม่เหน็ด้วย...................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                    votes          Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
              วาระที,   7   เรื,อง  พิจารณแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทน 
                       Agenda  7 : To consider and approve the appointment of the auditor and fix the remuneration for the year 2015. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  
                    appropriate in all. 
 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง      งดออกเสยีง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 
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              วาระที,   8   เรื,อง  พิจารณาและอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียน 
                       Agenda  8 : To consider and approve the capital decrease. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  
                    appropriate in all. 
 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง      งดออกเสยีง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 
 

 
              วาระที,   9   เรื,อง  พิจารณาและอนุมตัิแกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ    ขอ้    4. 
                       Agenda  9 : To consider and approve the amendment of Clause4 of the Memorandum of Association. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  
                    appropriate in all. 
 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี1    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง      งดออกเสยีง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 

 
 
               วาระที,  10  :   เรื,องอื,น ๆ (ถ้ามี) 
            Agenda 10  :  To consider other matters ( if any ) 
 
               ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีeเหน็สมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                                 appropriate in all. 
   ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี h   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
        เหน็ด้วย.....................เสียง             ไม่เหน็ด้วย.................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                   votes            Disapprove  votes             Abstain              votes 
 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีeไมเ่ป็นไปตามทีeระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี h ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั hนไม ่ 
        The voting by the proxy in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and  
       ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น     
        does not represent my voting as a shareholder 
 
(6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที� ที�ประชุมมีการ   
       In case I / We have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
      พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง  
       considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any  
      ประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
       amendment 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. 
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             กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั1น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  Any business carried out by the the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried  
  out by myself / ourselves. 
 
 
 
 
 

 ลงชื�อ..................................................ผูม้อบฉนัทะ                ลงชื�อ..................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature                   Grantor                     Signature            Grantee 
     (….................................................)                       (.....................................................) 
 
 
 

หมายเหต ุ  1.  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง  
                     ลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
     2.   วาระเลือกตั1งกรรมการสามารถเลือกตั1งกรรมการทั1งชุดหรือเลือกตั1งกรรมการเป็นรายบุคคล 

     3.   ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได ้
                      ในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะตามแบบ                             
Notes    6.   The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the  
                     meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 
     2.   For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
     3.    In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy  form. 
 



  
      

 

ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Allonge of Proxy (Form B.) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี  จาํกดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholders of MFEC Public Company Limited. 
 
 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั1งที�  1/2558 ในวนัองัคาร ที� 21  เมษายน  2558  เวลา  6;.9; น.                      
 At the Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2015 to be held  on Tuesday April 21, 2015 at 10.30 hours                   
 
ณ หอ้งประชุม  ชั1น 39 อาคารซนัทาวเวอร ์B เลขที� 123 ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900           
at the Conference Room on the 39th floor, 123  SunTower B  located at  Vibhavadi Rangsit Rd.,Chompol, Chatuchak 10900    
 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปใน  วนั  เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Khet Suanluang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date time and venue 
 
 
 วาระทีe..........................เรืeอง......................................................................................................................... 
 Agenda        Subject 
                  
       ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีeเห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี h   
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
 
 
           เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสยีง       งดออกเสียง....................เสียง 
                 Approve                     votes         Disapprove       votes       Abstain              votes 
  
            
  วาระทีe..........................เรืeอง........................................................................................................................ 
  Agenda        Subject  
 
  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีeเห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี h   
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
              
 

                                     เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

           Approve                      votes         Disapprove    votes      Abstain            votes
  
 
 วาระทีe..........................เรืeอง........................................................................................................................ 
  Agenda        Subject 
 
  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีeเห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี h   
   ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:      
         
 

                                    เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

           Approve                     votes         Disapprove                  votes      Abstain                         votes
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 วาระทีe..........................เรืeอง........................................................................................................................ 
  Agenda        Subject 
 
  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีeเห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems   
                   appropriate in all. 
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี h   
   ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:      
                    
 

                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

                 Approve                      votes         Disapprove    votes      Abstain            votes
  
   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
  I / We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and 
true in all respects. 
 
       ลงชืeอ..................................................ผู้มอบฉนัทะ                
       Signature      Grantor   
                                                    (…..........................................)  
 
                  วนัทีe............/.............../............. 
                  Date 
                                             ลงชืeอ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ    
                  Signature        Grantee          
                             (..............................................)   
 
                               วนัทีe............/.............../............. 
                   Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Proxy Form (Form C.) 

 
  

          เขียนที�....................................................................... 
           Issued at   
                  วนัที�...................เดือน..................................พ.ศ........................... 
                   Date          Month        Year 
 
 ( )   ข้าพเจ้า...............................................................................................สญัชาต.ิ.........................................................................  
        I/ We                                      Nationality  
อยู่บ้านเลขที�....................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
Residing at No.               Road             Subdistrict 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย์..................................................... 

District               Province                      Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.................................................................................................... 
As the share custodian of  
ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จํากดั (มหาชน) 

Being the shareholder of MFEC Public Company Limited 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง̂สิน̂รวม..............................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................เสียง 
holding a total number of ordinary share                              shares   in total which are entitled to cast                              votes  
 
(a)  ขอมอบฉนัทะให้ 
       I / We hereby appoint 
         .  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ.....................................ปี   
             Mr./Mrs./Ms.                        Age 
             อยู่บ้านเลขที� ........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง.......................................... 
             Address                Road                    Kwang 
             อําเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย์.................              หรือ 
             Khet                 Province                     Postal code                         Or        

 
 

         2.  นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล         ประธานกรรมการตรวจสอบ             อายุ  66  ปี 
 

                            อยูบ่า้นเลขที  230/57 ซอยเซนตห์ลุยส#์ ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ )*)+*                   หรือ 
 

 
             3.  นายอนันต ์ลี- ตระกูล                       กรรมการตรวจสอบ                   อายุ  74  ปี 
 

               อยูบ่า้นเลขที   26 ซอยรามคาํแหง21 (นวศรี3)  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลงั กรุงเทพฯ 10310                                      หรือ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting No 1/2015  to be held  

 

ครัง̂ที�  1/2558  ในวนัองัคาร ที�   21  เมษายน  2558   เวลา  p.30 น.  ณ. ห้องประชมุ  ชัน̂ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ B เลขที� 123 ถ.วิภาวดีรังสติ 
on  Tuesday  April 21, 2015 at 10.30 hours at the Conference Room on the 39th floor, Sun Tower  B, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,  

 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900    หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
Kwang Chompol Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue. 

 

 

 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

 

                        230/57 Soi St Louis3    Kwang Toongwatdon Khet Sathon Bangkok 10120                                          Or 

Mr.Suchart  Thammapitagkul           Chairman of Audit Committee         Age 

       Mr.Anan  Leetrakul                           Audit Committee director                  Age 

      26 Soi Ramkhamhaeng21(Nawasri3), Kwang Phlapphla  Khet Wangthonglang, Bangkok 10310               Or 



(x)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง̂นีด̂งันี ̂
        In this Meeting I/We grant my /our proxy to vote on my /our behalf as follows: 
 
         มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง̂หมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Partially grant by the certain amount of shares as follows: 
  หุ้นสามญั.....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................ เสียง 

Totaling                       Ordinary share(s) equaling to voting right of           vote(s) 
 
  หุ้นบริุมสิทธิ.....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................ เสียง 

Totaling ………………. Preference share(s) equaling to voting right of …………. vote(s) 
  

(R)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั-งนี- ดงันี-   
         I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf a the above meeting in the following 
           วาระที�   �  เรื�อง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั'งที� 1/2557 
           Agenda    1  : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General  Meeting of  the Shareholders 
                                                  No. 1/2014. 
  ( ก )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    (  A  )   The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems    
                                                   appropriate in all. 
    ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
     (  B  )  The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
   
        เห็นดว้ย ......................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 
                        Approve                        votes              Disapprove       votes        Abstain              votes 

 
           วาระที�   (  เรื�อง  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557  
         Agenda  2 : To consider and acknowledge the report of the Board of Directors of  the work done  
                                                 for the year 2014.  
 
     ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:  
 
        เห็นดว้ย ....................เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง…………….เสียง 
                                    Approve                    votes           Disapprove      votes         Abstain                votes 
 
 
            วาระที�  /  เรื�อง พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีกาํไรขาดทุนสิ' นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
          Agenda 3 : To consider and approve the statement  of financial for the fiscal year ended December 31,2014. 
         ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:  
             
        เห็นดว้ย ....................เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง…………….เสียง 
                                     Approve                    votes            Disapprove       votes        Abstain                votes 
 
 
 
 



            วาระที� 4  เรื�อง  พิจารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรเพื�อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
                      Agenda 4: To consider and approve the allocation of profit as dividend to be paid to the shareholders   

                  ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 

 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
                  
         เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย...................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                    votes          Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
          วาระที� 5   เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัเลือกตั'งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
                    Agenda 5 : To consider and approve the appointment of new director to replace the director who   
                                           must retire by rotation. 
             ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
   เห็นดว้ยกบัการแต่งตั-งกรรมการทั-งชุด.................................เสียง  
     Approve for the election and appointment of the whole set of Directors…………..votes 

    เห็นดว้ยกบัการแต่งตั-งกรรมการบางราย 
   Approve for the election and appointment of certain Directors as follows: 
   
   1.   ชื อกรรมการ นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษกุ์ล                              
                            Name of the Director Mr.Suchart  Thummapitukkul 
                        เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง 
                             Approve          votes      Disapprove            votes         Abstain                votes 

2.   ชื อกรรมการ  นายอนันต ์ ลี- ตระกูล   
      Name of the Director Mr.Anan  Leetrakul            
          เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง 
            Approve         votes       Disapprove          votes            Abstain               votes 

   3.  ชื อกรรมการ นายอภิรกัษ์  วรรณสาธพ                  
                      Name of the Director Mr.Apiruk  Wanasathop      
                        เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง 
                                       Approve         votes        Disapprove          votes            Abstain               votes 
 
            วาระที� 6  เรื�อง  พิจารณาและอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2558 
                      Agenda 6: To consider and approve determination of compensation to the Board of Directors in 2015.    
                    ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 

 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
                  
         เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย...................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                    votes          Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
 
 



 
 
 
              วาระที�   7   เรื�อง  พิจารณาแต่งตั'งผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทน 
                       Agenda  7 : To consider and approve the appointment of the auditor and fix the remuneration for the year 2015. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 
 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสียง      งดออกเสียง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 
 

 
              วาระที�   8   เรื�อง  พิจารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน 
                       Agenda  8 : To consider and approve the capital decrease. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems    
                  appropriate in all. 
 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสียง      งดออกเสียง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 
 

 
              วาระที�   9   เรื�อง  พิจารณาและอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ    ขอ้    4. 
                       Agenda  9 : To consider and approve the amendment of Clause4 of the Memorandum of Association. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems    
                  appropriate in all. 
 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี-    
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสียง      งดออกเสียง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 

 
 
 

               วาระที:  10      เรื:องอื:น ๆ (ถ้ามี) 
            Agenda 10  :  To consider other matters ( if any ) 
 
               ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 
   ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ̂  
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
        เห็นด้วย.....................เสียง             ไม่เห็นด้วย.................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                   votes            Disapprove  votes             Abstain              votes 



 
 (|)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ̂ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน̂  
       The voting by the proxy in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and  
       ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น     
        does not represent my voting as a shareholder 
       
(})  ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมี 
       In case I / We have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

       การพจิารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น  รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริง  
       considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment  

       ประการใด   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
       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. 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน̂ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / 
ourselves. 
 
 
 
ลงชื�อ..................................................ผู้มอบฉนัทะ                ลงชื�อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature         Grantor                 Signature         Grantee 
           (…..........................................)                   (..............................................) 
         
 

      ลงชื�อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signature         Grantee 

  (..............................................) 
  
 

      ลงชื�อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signature         Grantee 

  (..............................................) 
 
 
หมายเหตุ     .  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ̂ช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแต่งตัง̂ให้คสัโตเดยีน (Custodian)  
            ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน̂ 
     2.  หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกับหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
  ( )  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
  (a)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 
     x.  ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 

         จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
    �.  วาระเลอืกตัง̂กรรมการสามารถเลอืกตัง̂กรรมการทัง̂ชดุหรือเลอืกตัง̂กรรมการเป็นรายบคุคล 
    |.  ในกรณีที�มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ 
         ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 



Notes  . The proxy form C is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.  
 2.  This proxy form must be attached be the following documents: 
   (1)  The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form. 
   (2)  The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business. 
     3.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the  
                          number of shares to many proxies for splitting votes. 
     4.  In the agenda of the appointment of retired directors, the retired directors may be appointed entirely or individually. 
     5.  The allonge attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค) 

Allonge of Proxy (Form C) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอม็ เอฟ อี ซี  จํากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholders of MFEC Public Company Limited 
 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครัง̂ที�1/2558 ในวนัองัคารที� 21 เมษายน 2558 เวลา  p.xp น. ณ ห้องประชุม  ชัน̂ 39 
At the Ordinary Meeting of Shareholders No.1/2015 to be held on Tuesday April 21, 2015 at 10.30 hours at the                   

 

อาคารซนัทาวเวอร์ B เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั        
Conference Room on the 39th floor, Sun Tower B at 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwang Chompol ,Khet Chatuchak, Bangkok 10900 
 

เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
Bangkok or at any adjournment thereof to any other date time and venue 
 
  วาระที�..........................เรื�อง........................................................................................................................ 
  Agenda        Subject  

  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all   
                                   
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ̂  
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
               

                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

         Approve                      votes        Disapprove    votes       Abstain                votes
    
 
  วาระที�..........................เรื�อง........................................................................................................................ 
  Agenda        Subject  

  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all   
                                   
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ̂  
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
               

                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

         Approve                      votes        Disapprove    votes       Abstain                votes 
 
  วาระที�..........................เรื�อง........................................................................................................................ 
  Agenda        Subject  

  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all   
                                   
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ̂  
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
               

                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

         Approve                      votes        Disapprove    votes       Abstain                votes
   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
  I / We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all 
 respects. 



  
      

 

 

คาํชี� แจงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียน   
และการแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชุม 

 

วิธีการมอบฉนัทะ 
 บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยก์าํหนดไว ้ ซึ�งเป็น
แบบที�กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉนัทะไวล้ะเอียดและชดัเจน  เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมได้
ดว้ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น  หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการรายใดรายหนึ�งตามที�บริษัทได้
เสนอชื�อไว ้ ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับ
มอบฉนัทะหลายรายเพื�อแยกการลงคะแนนได ้  สาํหรบัการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียง
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือไม่ออกเสียงเพียงอยา่ใดอยา่งหนึ�งเท่านั1น 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
                 ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน       และยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ  
ณ สถานที�ประชุมไดต้ั1งแต่เวลา 09.30 น. ของวนัที� 21 เมษายน 2558    ณ อาคารซนัทาวเวอร ์B ชั1น 39 ตามแผนที� 
สถานที�จดัประชุมที�ไดแ้นบมาพรอ้มนี1  
 
หลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชุม 
1.   บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 
(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้  

(บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง  
          (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2  ผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสือเดินทาง และบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.  นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที,จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนังสือรบัรองนิติบุคคล  ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั  โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนาม 

ในหนังสือมอบฉนัทะ     พรอ้มบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2  นิติบุคคลที,จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก) หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
(ข) บตัรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนามใน

หนังสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

                 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  และหากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ1 นใน 
ต่างประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบัลิค 



  
      

 

ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
วนัองัคารที, 21 เมษายน 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูถื้อหุน้ 
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาดว้ยตนเอง 
(เริ�ม a.9; น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(เริ�ม a.9; น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนังสือมอบฉนัทะพรอ้ม
บตัรประจาํตวัผูม้อบและ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ แสดงบตัรประจาํตวั 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุมเวลา 6;.9; น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

กรณีที�มีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใด ๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สาํหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หน้าที�เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น 
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที�ประชุม 
* กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคนืต่อ
เจา้หนา้ที�บริษัทเมื�อเสร็จสิ1 นการประชุม 




