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Enclosure 3 

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

PROXY Form B. 

 

เขียนท่ี____________________________________ 

        Written at 

1. ข้าพเจ้า/                                                                                     /    วนัท่ี_____เดือน__________________ปี________ 

    I/We          Date        Month                         Year 

อยูบ้่านเลขท่ี  /                                                                                  /  

 Address 

สญัชาติ         /                                                                                 / 

Nationality 

2.เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม/                                           /หุ้น 

    holding the total amount of        shares 

 หุ้นสามญั/                                            /หุ้น 

 Ordinary share   shares 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4) 

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Enclosure 4) 

(1) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________อาย ุ_______ ปี 

 Mr. / Mrs. / Miss         Age      Years 

 อยูบ้่านเลขท่ี                                          ถนน_______________________ตําบล/แขวง__________________________ 

 Address    Road         Sub-District    

 อําเภอ/เขต______________________ จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย์________________________ หรือ 

 District    Province        Zip Code                                                 Or 

(2) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________ อาย ุ_________ปี 

 Mr. / Mrs. / Miss         Age        Years

 อยูบ้่านเลขท่ี____________________ถนน________________________ตําบล/แขวง_________________________ 

 Address                Road         Sub-District    

 อําเภอ/เขต______________________จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย์________________________ หรือ 

 District                 Province        Zip Code      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพุธท่ี 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน   

ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ   หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders No. 1/2019 to be held on Wednesday, 9 January 2019 at 10.00 a.m. at  Major 

Ratchayothin 5th  Floor, Cinema No. 5 , No.1839 Phaholyothin Road , Ladyao , Jatuchak ,Bangkok. or on the date 

and at the place as may be adjourned. 

 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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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 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

Agenda no. 1  The Chairman informs the Meeting 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2561 

Agenda no. 2  To consider and approve the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 

April 9, 2018.  

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

           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 พิจารณาอนมุตัิการโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท 

Agenda no. 3  To consider and approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium to 

compensate the accumulated loss of the Company 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

           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 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของ

บริษัท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม 

Agenda no. 4   To consider and approve the reduction of the registered and paid-up capital of the Company by 

means of reduction of par value in order to compensate the accumulated loss of the Company 

  � (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       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 
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วาระท่ี 5     พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda no. 5   To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be in line with the reduction of the Company’s registered capital 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        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 6  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 และ ข้อ 28 เร่ืองการประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

Agenda no. 6   To consider and approve the amendment to Article 22 and Article 28 of the Company’s Article of 

Association regarding electronic conferencing and calling for extraordinary meeting of the 

Company’s shareholders 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        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 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda no.7 Other matters (if any) 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      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. ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 
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6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้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. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม  

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

             

    ลงช่ือ/Signed ………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

           (….………………………….………) 

 

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

           (……………….......……………..…) 

 

หมายเหต ุ

Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ

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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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited. 

ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขา 

รัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 to be held on Wednesday 9 January 2019 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 รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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 รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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 รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 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 

             

                                              (………………………………..) 

 

 


