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คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2554
ก.

การมอบฉันทะ
บริษัทได้ จดั ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณา
ได้ วา่ จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริ ษัทกําหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
1. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
• ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
• ผู้รับมอบฉันทะต้ องนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ า
ประชุม
2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
• ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี ้
(1) นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการอิสระ
(2) นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการอิสระ
• ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัททัง้ 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่
กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมจะได้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะส่งให้ เลขานุการบริษัทก่อน
วันประชุม
ข.

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิ ดรับลงทะเบียน ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. เป็ นต้ นไป ณ

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ชั้น 5 โรงที่ 1 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ตามแผนที่แนบ
ผู้เข้ าประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของ ผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบท้ าย 1
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น และผู้มอบ
ฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึง่ เป็ น
ผู้เข้ าประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมี
รายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น และผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(ง) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นําความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึง่
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนันอาจจะเป็
้
นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจ
ตังอยู
้ ห่ รื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้
ผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
ค.

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเข้ าสูว่ าระ
การประชุม
1.การออกเสียงลงคะแนน
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- ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน หรื องดออก
เสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบันทึกการลงมติคดั ค้ านหรื องดออก
เสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านหรื องดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้
ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อนุมตั ิตามที่
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในหนังสือมอบ
ฉันทะไว้ แล้ วว่าประสงค์จะลงมติคดั ค้ านหรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ บริษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่
คัดค้ านหรื องดออกเสียงดังกล่าวนันในการลงมติ
้
ในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียน
เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่
ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้ างต้ น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ ลว่ งหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ า
ประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระสิ ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละเท่าใด
อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็ นกรณีที่
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ก็ตาม) ในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายไปตรวจนับคะแนน
เสียง และประธานฯจะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่าน โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็ น สัดส่วนร้ อยละเท่าใด

