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แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
เขียที_่____________________________________ 

        Written at 
1. ข้าพเจ้า/                                                                                     /    วนัท่ี_____เดือน__________________ปี________ 
    I/We          Date        Month                         Year 
อยูบ้่านเลขท่ี  /                                                                                  /  
 Address 
สญัชาติ         /                                                                                 / 
Nationality 

2.เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/                                           /หุ้น 

    holding the total amount of        shares 
 หุ้นสามญั/                                            /หุ้น 
 Ordinary share   shares 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Enclosure 6) 
(1) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________อาย ุ_______ ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss         Age      Years 
 อยูบ้่านเลขท่ี                                          ถนน_______________________ต าบล/แขวง__________________________ 
 Address    Road         Sub-District    

 อ าเภอ/เขต______________________ จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย์________________________ หรือ 
 District    Province        Zip Code                                                 Or 

(2) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________ อาย ุ_________ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss         Age        Years

 อยูบ้่านเลขท่ี____________________ถนน________________________ต าบล/แขวง_________________________ 
 Address                Road         Sub-District    

 อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย์________________________ หรือ 
 District                 Province        Zip Code      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศกุร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธิน ชัน้ 
5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ   หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Shareholder’s Meeting 2017 to be held on Friday 7 April, 2017 at 10.00 a.m. at  Major Ratchayothin 5th  Floor, 

 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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Cinema No. 5, No.1839 Phaholyothin Road , Ladyao , Jatuchak ,Bangkok. or on the date and at the place as may 
be adjourned. 

 
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 
 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
Agenda no. 1  The Chairman informs the Meeting 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559 
Agenda no. 2  To consider and approve the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on 

April 20, 2016.  
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
     � เห็นด้วย        � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสยีง 

      Approve            Disapprove             Abstain 
 

วาระท่ี 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
Agenda no. 3  To acknowledge the result of business operation in 2016 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
Agenda no. 4   To consider and approve the Balance Sheet, and the Profit and Loss Statements of the Company 

in the fiscal year 2016 ended on December 31, 2016. 
  � (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
� เห็นด้วย   � ไมเ่ห็นด้วย   � งดออกเสยีง 

                                          Approve         Disapprove          Abstain 
 
วาระท่ี 5     พิจารณาอนมุตังิดการจา่ยเงินปันผล และงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
Agenda no. 5   To consider and approve non-declaration of dividend distribution and non-declaration of the 

appropriation of net profit as legal reserve 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
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� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 � เห็นด้วย       � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสยีง 
                                                   Approve              Disapprove          Abstain 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
Agenda no. 6   To consider the election of directors to replace the retired directors from the expiry of director’s term. 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Appoint an individual candidate 

(1)  ช่ือกรรมการ นายถิรชยั วฒุิธรรม 
      Name of Director Mr. Tirachai Vutithum     
      � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
            Approve         Disapprove          Abstain 

(2) ช่ือกรรมการ นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 
 Name of Director Mr. Vachara Tuntariyanond 
            � เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 

Approve          Disapprove         Abstain 
(3) ช่ือกรรมการ นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 

 Name of Director Ms. Thitapat Issarapornpat 
� เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
      Approve          Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 7        พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda no.7 To consider and approve the payment of the remuneration and the meeting allowance of the 

directors of the Company for the Year 2017. 
� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
� (2)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
� เห็นด้วย   � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 

Approve        Disapprove         Abstain 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 
Agenda no. 8 To consider the appointment of the Company's auditors and determining the 2017 auditing fee. 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
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� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย   � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
Approve        Disapprove         Abstain 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda no. 9       Other business (if any). 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

        � (2)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย   � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove         Abstain 
 

5. ในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, 
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 

 
6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my voting as a shareholder. 
 

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม  
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the 
case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 
vote as to his/her consideration. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder 
which is not in accordance with this Proxy Form. 
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    ลงช่ือ/Signed ………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 
           (….………………………….………) 

 
    ลงช่ือ/Signed ……………..........…………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Grantee 
           (……………….......……………..…) 

 
หมายเหต ุ
Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be 
divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional 
authorization in the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited. 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศกุร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขา 
รัชโยธิน ชัน้ 5 โรงที ่5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

For the Annual General Shareholder’s Meeting 2017 to be held on Friday 7 April, 2017 at 10.00 a.m. at Major 
Ratchayothin 5th Floor , Cinema 5,  No.1839 Phaholyothin Road , Ladyao , Jatuchak ,Bangkok. or on the date and at 
the place as may be adjourned. 

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

วาระท่ี _____ เร่ือง __________________________________________________________________________________ 
Agenda no.  Subject 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

�   เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย   � งดออกเสยีง 
 Approve         Disapprove        Abstain 

วาระท่ี    _____   เร่ือง ________________________________________________________________________________ 
Agenda no.       Subject 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสยีง 
Approve         Disapprove         Abstain 

วาระท่ี   _____  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda no.         Subject 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย   � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสยีง 
Approve        Disapprove         Abstain 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

  
ลงช่ือ/Signed…………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor
        
                (….…………………….………) 

 
 

             
       ลงช่ือ/Signed ………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Grantee 
             
                                              (………………………………..…) 
 

 


