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ขอมูลของกรรมการที่จะพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ และไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกให
กลับเขาดํารงตําแหนง
(1)

นายวิเชียร ตัง้ อุทัยศักดิ์

ตําแหนง
อายุ
สัดสวนการถือหุน
การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณทํางาน

ประธานกรรมการ
55 ป
ไมมี
ไมมีการดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Master in Marketing (MIM)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2540 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเฮาสซิ่ง ดิเวลล็อปเมนท จํากัด
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท อพอลโล โซลาร จํากัด

ขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2554
จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น
13

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
13

(2)

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

ตําแหนง
อายุ
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
54 ป
ไมมี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Bachelor Degree in Literature Chinese Language(Economics and Trade)
Beijing Language and Culture University
- Director Accreditation Program (DAP รุน 24/2004)
- Director Certification Program (DCP รุน 79/2006)
- Audit Committee Program (ACP รุน 12/2006)
- Role of the Compensation Committee RCC รุน 7/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จํากัด
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2552 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางาน

ขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2554
จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น
13

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
12

(3)

นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย

ตําแหนง
อายุ
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณทํางาน

กรรมการ
56 ป
หุนสามัญจํานวน 1,125,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.88 ของจํานวน
หุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมด (บริษัทมีหุนชนิดเดียวเปนหุนสามัญ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนปญญาพาณิชย
- Director Accreditation Program (DAP รุน 51/2006)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)

ขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2554
จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น
13

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
13

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ” หมายความวา กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
(2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมอี ํานาจควบคุม ของ
บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ในลักษณะทีก่ ลาวมานี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม
ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
(4) ไมเปนญาติสนิทของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) เทากับขอกําหนดขัน้ ต่ําของ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ขอมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแตงตัง้ ผูสอบบัญชี
1.

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สํานักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 พิจารณาแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทประจําป 2555

2.

ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 แตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตาม
ขอ 1 ทั้ง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว

3.
3.1

ขอมูลการจํานวนปที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 ไดเคยรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทแลวสําหรับป 2553 และ 2554 รวม 2 ป
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ไดเคยรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทแลวสําหรับป 2551, 2552, 2553 และ 2554 รวม 4 ป
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 ไดเคยรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทแลวสําหรับป 2551, 2552, 2553 และ 2554 รวม 4 ป

3.2
3.3

4.

ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นของป 2555 กับป 2554

ปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

คาสอบบัญชีประจําป
530,000
530,000
-

คาสอบทานบัญชี 3 ไตรมาสๆ ละ
90,000
90,000
-

รวมคาสอบบัญชีและ
คาสอบทานบัญชี
800,000
800,000
-

ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
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การประชุมผูถือหุน
ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5
ของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวนั ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 36. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ
ใกลเคียงกัน หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด

ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัด

ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวา การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาเขารวมประชุมยังไมครบองคประชุมที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมนั้นเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัดกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม
ขอ 39. มติที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงขางมาก
(3) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวน
ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเพื่อใหทราบถึงกิจการของบริษัทที่
ไดจัดการลงไปในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรจายเงินปนผลและเงินกําไร
(4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพนจากตําแหนงของกรรมการตามวาระ
ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอ ยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผู
ออกจากตําแหนงนั้น อาจเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 22. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได

เอกสารแนบหมายเลข 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
และ
ขอมูลของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ

เลขทะเบียนผูถือหุน

แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

Form A

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา
อยูบานเลขที่

สัญชาติ

I/We

nationality

ถนน

reside at

ตําบล/แขวง

Road

อําเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย

Province

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท
being a shareholder of

มัลติแบกซ
Multibax

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether of

shares, being voting right of

หุนสามัญ

จํากัด (มหาชน)

Public Company Limited

เสียง ดังนี้

vote (s) as following;

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

ordinary share of

shares, being voting right of

vote (s)

preferred share of
ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint

shares, being voting right of

vote (s)

หุนบุริมสิทธิ์
(3)

Postal Code

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
Mr. Adirek Sriwatanawongsa

อยูบานเลขที่

กรรมการอิสระ

อายุ

54 ป

Independent Director

age

54

177/18 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

residing at No.

เสียง

years

177/18 South Sathorn Road, Kwang Toongmahamek, Khet Sathorn, Bangkok.

(2) นายธนดล ทองสุข
Mr. Thanadol Thongsukh

กรรมการอิสระ

อายุ

55 ป

Independent Director

age

55

years

อยูบานเลขที่

240/23 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

residing at No.

240/23 Soi Bangkwang, Charoenkrung Road, Kwang Watprayakrai, Khet Bangkorlaem, Bangkok.

(3)
ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

อายุ

ป อยูบานเลขที่

age

years, residing at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม
3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
either of the above named person
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting
of Shareholders on Thursday 19th April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1st Floor Monthien Riverside Hotel, No. 372
Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be
adjourned.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions preformed by myself/ourselves
in all respects.

ลงชื่อ/Signed
ติดอากรแสตมป
20 บาท
Duty Stamp of
Baht 20 shall be
affixed

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ/Remarks
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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.

เลขทะเบียนผูถือหุน

แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

Form B

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา
อยูบานเลขที่

สัญชาติ

I/We

nationality

ถนน

reside at

ตําบล/แขวง

Road

อําเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท
being a shareholder of

มัลติแบกซ

จํากัด (มหาชน)

Multibax

Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether of

shares, being voting right of

หุนสามัญ

เสียง ดังนี้

vote (s) as following;

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

ordinary share of

shares, being voting right of

vote (s)

preferred share of

shares, being voting right of

vote (s)

หุนบุริมสิทธิ์

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint
(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
Mr. Adirek Sriwatanawongsa

อยูบานเลขที่

เสียง

กรรมการอิสระ

อายุ

54 ป

Independent Director

age

54

177/18 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

residing at No.

years

177/18 South Sathorn Road, Kwang Toongmahamek, Khet Sathorn, Bangkok.

(2) นายธนดล ทองสุข
Mr. Thanadol Thongsukh

กรรมการอิสระ

อายุ

55 ป

Independent Director

age

55

years

อยูบานเลขที่

240/23 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

residing at No.

240/23 Soi Bangkwang, Charoenkrung Road, Kwang Watprayakrai, Khet Bangkorlaem, Bangkok.

(3)
ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

อายุ

ป อยูบานเลขที่

age

years, residing at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม
3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
either of the above named person
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting
of Shareholders on Thursday 19th April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1st Floor Monthien Riverside Hotel, No. 372
Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be
adjourned.

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)

วาระที่ 1

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

Agendum 1

To consider and adopt the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of
Shareholders.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554

Agendum 2

To consider and adopt the operating results of the Company for the year of 2011

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 3

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว

Agendum 3

To consider and approve the Audited Balance Sheet and the Profit and Loss
Statement for the fiscal year ended 31 December 2011.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2554

Agendum 4

To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends
payment for the operation result of the fiscal year 2011.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่ 5.2

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ

Agendum 5.2 To consider to fix the consideration for the Board of Directors.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทน

Agendum 6

To consider and appoint the auditors for the year 2012 and fix their remuneration.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

Agendum 7

To consider any other business, if any.

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

(2)

วาระที่ 5.1

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose
leaving the office according to the office term

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect of all directors

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect of director in individual

ชื่อกรรมการ

นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์

Name of the Director

Mr. Vichien Tangudtaisuk

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

Name of the Director

Miss Benjawan Sinkunakorn

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย

Name of the Director

Mr. Roongnaris Kulkrityawanich

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Any of the Proxy’s voting on the Agendas which is not in accordance with this authorization shall be
considered invalid and thus shall not be ratified my me as valid voting made on my behalf in my capacity as the
shareholder;

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case in which I have not specifically indicated my desire to vote on any particular Agenda or I have
indicated unclearly, or the meeting takes into consideration or resolution on any matter other than foregoing indicated, as
well as in case of any amendments or presentation of additional facts the Proxy shall be entitled to take into consideration
and vote on my behalf in all respects at his/her reasonable discretion;

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
All deeds and acts made in the meeting, save where the Proxy has not voted as specifically indicated in my
authorization, shall deem as though deeds and acts are made by I myself in all respects.

ติดอากรแสตมป
20 บาท
Duty Stamp of
Baht 20 shall be
affixed

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

ไมสามารถ

The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate the meeting and vote on the Shareholder’s
behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued
allonge form to the Proxy Letter Form B as enclosed could added.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Allonge for Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
The proxy is granted by a shareholder of Multibax Public Company Limited for the 2012 Annual General Meeting
of Shareholders on Thursday 19th April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1st Floor Monthien Riverside Hotel, No 372
Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be
adjourned.

-------------------------------------------------------------------

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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(2)

วาระที่ 5.1

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)

Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose
leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director
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เอกสารแนบหมายเลข 7
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคลพรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี)
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลา
ประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2555

แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซต

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (662) 292-2999, 292-2888 Fax: (662) 292-2962-3, E-mail : riverside@montien.com
verside@montien.com

เลขทะเบียนผูถือหุน

แบบ ค

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

Form C

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา
อยูบานเลขที่

สัญชาติ

I/We

nationality

ถนน

reside at

ตําบล/แขวง

Road

อําเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Amphur/Khet

Province
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากหลักทรัพยและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
In my capacity of the Custodian of

Postal Code

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท

มัลติแบกซ

จํากัด (มหาชน)

which is a shareholder of

Multibax

Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether of

shares, being voting right of

หุนสามัญ

เสียง ดังนี้

vote (s) as following;

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

ordinary share of

shares, being voting right of

vote (s)

preferred share of

shares, being voting right of

vote (s)

หุนบุริมสิทธิ์

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

(2) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint
(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
Mr. Adirek Sriwatanawongsa

อยูบานเลขที่

เสียง

กรรมการอิสระ

อายุ

54 ป

Independent Director

age

54

177/18 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

residing at No.

years

177/18 South Sathorn Road, Kwang Toongmahamek, Khet Sathorn, Bangkok.

(2) นายธนดล ทองสุข
Mr. Thanadol Thongsukh

กรรมการอิสระ

อายุ

55 ป

Independent Director

age

55

years

อยูบานเลขที่

240/23 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

residing at No.

240/23 Soi Bangkwang, Charoenkrung Road, Kwang Watprayakrai, Khet Bangkorlaem, Bangkok.

(3)
ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

อายุ

ป อยูบานเลขที่

age

years, residing at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม
3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
either of the above named person
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting
of Shareholders on Thursday 19th April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1st Floor Monthien Riverside Hotel, No. 372
Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be
adjourned.

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอื และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Authorization made on the entire number of shares held by me and eligibility to vote;

มอบฉันทะบางสวน คือ
Authorization on part of the shares, i.e.

หุนสามัญ

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

Ordinary shares of

shares with eligibility to vote of

votes:

หุนบุริมสิทธิ

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

Preferred shares of

shares with eligibility to vote of

votes:

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด

เสียง

Total eligible rights to vote of

votes.
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)

วาระที่ 1

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

Agendum 1

To consider and adopt the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of
Shareholders.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554

Agendum 2

To consider and adopt the operating results of the Company for the year of 2011

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว

Agendum 3

To consider and approve the Audited Balance Sheet and the Profit and Loss
Statement for the fiscal year ended 31 December 2011.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2554

Agendum 4

To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends
payment for the operation result of the fiscal year 2011.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่ 5.2

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ

Agendum 5.2 To consider to fix the consideration for the Board of Directors.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทน

Agendum 6

To consider and appoint the auditors for the year 2012 and fix their remuneration.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

Agendum 7

To consider any other business, if any.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

(2)

วาระที่ 5.1

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose
leaving the office according to the office term

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect of all directors

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect of director in individual

ชื่อกรรมการ

นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์

Name of the Director

Mr. Vichien Tangudtaisuk

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

Name of the Director

Miss Benjawan Sinkunakorn

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย

Name of the Director

Mr. Roongnaris Kulkrityawanich

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Any of the Proxy’s voting on the Agendas which is not in accordance with this authorization shall be
considered invalid and thus shall not be ratified my me as valid voting made on my behalf in my capacity as the
shareholder;

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case in which I have not specifically indicated my desire to vote on any particular Agenda or I have
indicated unclearly, or the meeting takes into consideration or resolution on any matter other than foregoing indicated, as
well as in case of any amendments or presentation of additional facts the Proxy shall be entitled to take into consideration
and vote on my behalf in all respects at his/her reasonable discretion;

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
All deeds and acts made in the meeting, save where the Proxy has not voted as specifically indicated in my
authorization, shall deem as though deeds and acts are made by I myself in all respects.

ติดอากรแสตมป
20 บาท
Duty Stamp of
Baht 20 shall be
affixed

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy Form C shall be used only in the case which the shareholder whose name is presented in the
shares register book is a foreign investor and has appoint a Custodian in Thailand to be his shares
depositary and fiduciary.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือฉันทะ คือ

Documents which shall be presented together with this Proxy;

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder, authorized the Custodian to sign in this Proxy.

(2) หนังสือยืนยันวาผูล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation letter, that the signatory in this Proxy is a licensed Custodian.

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate the meeting and vote on the Shareholder’s
behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued
allonge form to the Proxy Letter From C as enclosed could added.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Allonge of Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
The proxy is granted by a shareholder of Multibax Public Company Limited for the 2012 Annual General Meeting
of Shareholders on Thursday 19th April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1st Floor Monthien Riverside Hotel, No 372
Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be
adjourned.

-------------------------------------------------------------------

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agendum

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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(2)

วาระที่ 5.1

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)

Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose
leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

ชื่อกรรมการ
Name of the Director
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