Enclosure 7
แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที_่ ___________________________________
Written at
วันที่_____เดือน__________________ปี ________
Date Month
Year

1. ข้ าพเจ้ า/
/
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่ /
/
Address
สัญชาติ
/
/
Nationality
2.เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม/
/หุ้น
holding the total amount of
shares
หุ้นสามัญ/
/หุ้น
Ordinary share
shares
3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วยลาดับที่ 8.)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Enclosure 8.)
(1) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________อายุ _______ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน_______________________ตาบล/แขวง__________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต______________________ จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์________________________ หรื อ
District
Province
Zip Code
Or
(2) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________ อายุ _________ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่____________________ถนน________________________ตาบล/แขวง_________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต______________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์________________________ หรื อ
District
Province
Zip Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้ วยการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Shareholder’s Meeting 2022 to be held on Thursday 7 April, 2022 at 10.00 a.m. through electronic media according to
the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date and at the place as may be adjourned.
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4. ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:
วาระที่ 1
Agenda no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held
on April 8, 2021.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda no. 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2564
To acknowledge the result of business operation in 2021

วาระที่ 3
Agenda no. 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the Financial Statements of the Company in the fiscal year 2021 ended
on December 31, 2021.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda no. 4

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
To consider and approve non-declaration of dividend distribution and non-declaration of the
appropriation of net profit as legal reserve.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda no. 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึ
้
ง่ ออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider the election of directors to replace the retired directors from the expiry of director’s term.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Appoint all the nominated candidates as a whole
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
� การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Appoint an individual candidate
(1) ชื่อกรรมการ นายวิชา พูลวรลักษณ์
Name of Director: Mr. Vicha Poolvaraluk
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) ชื่อกรรมการ นายธนะชัย สันติชยั กูล
Name of Director: Mr. Thanachai Santichaikul
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(3) ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ คงชัย
Name of Director: Mr. Apichart Kongchai
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda no.6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเบี ้ยประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2565
To consider and approve the payment of the remuneration and the meeting allowance of the
directors of the Company for the Year 2022.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7
Agenda no. 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
To consider the appointment of the Company's auditors and determining the 2022 auditing fee.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda no. 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other business (if any).
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึ งกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed ………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(….………………………….………)
ลงชื่อ/Signed ……………..........…………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Grantee
(……………….......……………..…)
หมายเหตุ
Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
หนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
กาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s
Meeting 2022 to be held on Thursday 7 April, 2022 at 10.00 a.m. through electronic media according to the Emergency
Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date and at the place as may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่ อง __________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____ เรื่ อง ________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____ เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ/Signed…………………………………ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(….…………………….………)

ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Grantee
(………………………………..…)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY Form C.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน)
้
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

1.

ข้ ำพเจ้ ำ
I/We
อยูบ่ ้ ำนเลขที่
Address
สัญชำติ
Nationality

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที_่ ____________________________________
Written at
วันที่_____เดือน____________________ปี ________
Date Month
Year
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม
_____________ หุ้น
holding the total amount of
shares
หุ้นสำมัญ
_____________ หุ้น
ordinary share
shares

3.

ขอมอบฉันทะให้ (สำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯได้ โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ ำย 5)
Hereby appoint (May grant proxy to MAJOR Independent Director of which details as in Attachment 5)
(1)
นำย / นำง / นำงสำว __________________________________________ อำยุ _______________ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ _________________ ถนน _________________________ ตำบล/แขวง _________________________
Address
Road
Sub-District
อำเภอ/เขต _________________________ จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณีย์ ______________ หรื อ
District
Province
Zip Code
(2)
นำย / นำง / นำงสำว __________________________________________ อำยุ _______________ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ _________________ ถนน _________________________ ตำบล/แขวง _________________________
Address
Road
Sub-District
อำเภอ/เขต _________________________ จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณีย์ __________________
District
Province
Zip Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำ เพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกำหนดว่ำด้ วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s Meeting
2022 to be held on Thursday 7 April, 2022 at 10.00 a.m. through electronic media according to the Emergency Decree on
Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date and at the place as may be adjourned
4.

ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:
� มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
� มอบฉันทะบำงส่วน คือ � หุ้นสำมัญ _______________ หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ___________ เสียง
Grant partial shares of Ordinary share
shares, entitled to voting right
votes.

5.

ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:
วำระที่ 1
Agenda no. 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2564
To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on
April 8, 2021
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย___________เสียง � ไม่เห็นด้ วย________เสียง งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วำระที่ 2
Agenda no. 2

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ในรอบปี 2564
To acknowledge the result of business operation of the Company for 2021.
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย___________เสียง � ไม่เห็นด้ วย________เสียง งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
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วำระที่ 3
Agenda no. 3

พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Other business (if any).
� (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
� เห็นด้ วย___________เสียง � ไม่เห็นด้ วย________เสียง งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

6.

กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
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.

ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
กำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
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.
ลงชื่อ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor
(…………….……………….………………….)
ลงชื่อ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
(…………….……………………………………)
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หมำยเหตุ
Remarks:
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพำะกรณี ที่ผ้ ูถือ หุ้น ที่ ปรำกฏชื่ อในทะเบีย นเป็ นผู้ลงทุน ต่ำ งประเทศ และแต่ง ตัง้ ให้ คัสโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ำนัน้
This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholder’s register is an offshore investor who appoints
a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder
may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
A proxy is granted by a shareholder of Major Cineplex Group Public Company Limited.
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน พ.ศ.2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมพระรำช
กำหนดว่ำด้ วยกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
For the Annual General Shareholder’s Meeting 2022 to be held on Thursday 7 April, 2022 at 10.00 a.m. at 10.00 a.m. through
electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date and at the place as may
be adjourned.
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วำระที่ _______ เรื่ อง ___________________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย_____________เสียง � ไม่เห็นด้ วย_____________เสียง � งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ _______ เรื่ อง ___________________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย_____________เสียง � ไม่เห็นด้ วย_____________เสียง � งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ _______ เรื่ อง ___________________________________________________________________________________________
Agenda no. Subject
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� เห็นด้ วย_____________เสียง � ไม่เห็นด้ วย_____________เสียง � งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำรำยกำรในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.
ลงชื่อ ……….……………………… ผู้มอบฉันทะ
(…………………………………………….……)
Signature ……………………………Proxy Grantor
(…………………………………………….……)
ลงชื่อ ……….…………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………………………….………)
Signature ………………………………Proxy Holder
(……………………………………………………)

