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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

Proxy Form B (Specific Details Form) 
 

       เขยีนที.่...................................................................... 
Written at 

      วนัที ่...............เดอืน .......................................พ.ศ. ................ 
Date        Month                                Year 

(1) ขา้พเจา้................................................................................................................สญัชาต.ิ.......................................... 
 I/We           nationality 

อยู่บา้นเลขที.่.........................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 

    Amphur/District          Province                                       Postal Code                      

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสยีง ดงันี้ 
 holding a total of                               shares and having the right to vote equal to                votes,as follows 
หุน้สามญั .....................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสยีง 

Common share                             shares and having the right to vote equal to                       votes 
หุน้บุรมิสทิธ.ิ.....................-.........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................-..................เสยีง 

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 hereby appoint 
 1............................................................................................................................................อายุ..................ปี 

                   Age          
 อยู่บา้นเลขที.่.........................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.          Road               Tambol/Sub-district                
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 

    Amphur/District          Province                                       Postal Code                      

      2. รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ    อายุ     74      ปี  
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

Assoc.Prof.Dr. Prakit Tangtisanon   Chairman of the Board, Independent Director,    Age     74    
Audit Committee Member, Audit Committee Member  
and Nomination and Remuneration Committee Member 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท  

Affix 20 Baht  
duty stamp 
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 อยู่บา้นเลขที ่54/115 หมูท่ี ่13  แขวงคลองกุ่ม  เขตบงึกุ่ม กรงุเทพมหานคร10240 
 Residing at no. 54/115 Moo 13, Klongkum, BuengKum, Bangkok, 10240 

 เป็นกรรมการอสิระซึง่ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในครัง้นี้ 
 Independent directors who have no vested interest in the proposed agenda for the Annual General Meeting  
 of Shareholders for the year 2017 at this time 

 3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ     อายุ     63     ปี 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

Mr. Sanpat Sopon            Director, Independent Director, Chairman of Audit        Age      63    
Committee and Nomination and Remuneration Committee Member 

อยู่บา้นเลขที ่12/3 ซอยพหลโยธนิ 14 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
Residing at no. 12/3 Soi Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400 

กรรมการอสิระซึง่ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในครัง้นี้ 
Independent directors who have no vested interest in the proposed agenda for the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2017 at this time 

  คนใดคนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2560   ในวนัพฤหสับดทีี ่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด ์คอนเวนชัน่  เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
  Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual 
General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Thursday, 20 April 2017 at 13.30 hours at Magic 
Room 3, 2nd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok 
10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้  
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระท่ี  1   รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2559 
Agenda 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
     (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี 2    รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
Agenda 2  To consider and approve the results of the company’s operation for the year 2016 
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วาระท่ี  3   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31December 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี  4   พิจารณาอนุมติัจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 
Agenda 4   To consider and approve dividend payment for overall operation for the year 2016 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired  

by rotation  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 

1. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ 
 Mr. Kittisak Sriprasert 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย 
 Mr. Fung Meng Hoi 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

3. นายนพชยั วรีะมาน 
   Mr. Noppachai Veeraman 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
Agenda 6 To consider and approve remuneration for director for the year 2017  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors’ 

remuneration for the year 2017 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัโครงการรว่มลงทุนระหว่างบริษทัและลูกจ้าง โครงการท่ี 2 ส าหรบักรรมการ  
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) 

Agenda 8 To consider and approve the EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2  
for the Executive Directors  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษทั และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิ 

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Objectives of Company and the 
amendment of the Memorandum of Association  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider any other business (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as 
specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a 
shareholder. 

(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอื
ในกรณีที ่ ทีป่ระชมุมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณา และลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the 
meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, 
including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all 
respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does 
not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been 
undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงชื่อ/Signed......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

      (                                 ) 

ลงชื่อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (                                 ) 

   ลงชื่อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (                                 ) 

ลงชื่อ/Signed.......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (                                 ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุม  และออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the 
meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting 
votes. 

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3.  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached 
Supplement to Proxy Form B. shall be used.        
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560   ในวนัพฤหสับดทีี่  20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 ชัน้ 2
โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Thursday, 21 April 2016 at 13.30 hours at 
Magic Room 3, 2nd Floor, The Miracle Grand Convention 99 Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Donmuang, Bangkok 
10210 or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

วาระท่ี.......................เรือ่ง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี.......................เรือ่ง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี.......................เรือ่ง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 
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วาระท่ี.......................เรือ่ง............................................................................................................................................ 
Agenda Item  Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

วาระท่ี .....................เรือ่ง...........เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ).................................................................................................. 
Agenda Item      Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Name of director 
 เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
     Approve                   Disapprove                 Abstain 

 


