
 

-13- 

 

  เอกสารแนบท้าย 1 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 

บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 18 เมษายน 2555 

ก. การมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถ

พิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทกําหนด) ให้เป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

1. การมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

• ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับ

มอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 

• ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับ

มอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

2. การมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ตามรายละเอียด

ดงันี ้

(1) นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์  กรรมการอิสระ 

(2) นายอรัญ  เอ่ียมสรีุย์    กรรมการอิสระ 

• ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัททัง้ 2 ทา่น 

เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุจะได้เป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุแทนทา่นได้ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะสง่ให้

เลขานกุารบริษัทก่อนวนัประชมุ 

 

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะและปิดรับลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรง

ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธินชัน้  5 โรงท่ี 3 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ตามแผนท่ีแนบ 

ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ( แล้วแตก่รณี) 
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1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปราก ฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้น

และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารท่ีสว่นเอกสารออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โ ดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทน

ซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดย

ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะโดย

มีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงั สือมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2. 

มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติ

บคุคลนัน้ตัง้อยู ่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติ

บคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลง

ลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  
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(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 

และให้นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเข้าสู่

วาระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 

- การออกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯจะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน หรือ

งดออกเสียงโปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมติคดัค้าน

หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และประธานฯจะ

ให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนน

เสียงและถือวา่ผู้ ท่ีถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือในท่ีประชมุมีมติให้อนมุติัตามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้านหรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์

อนมุติัตามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทํา

เคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้แล้ววา่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงประการใด 

ซึง่บริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีคดัค้านหรืองดออกคะแนนเสียงดงักลา่วนัน้ในการลงมติ

ในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนําการออก

เสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้าใน

ขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบ

ฉนัทะไมต้่องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และนําคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมกบัการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุและ

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทกึไว้ลว่งหน้าในขณะท่ีผู้ รับฉนัทะ

ลงทะเบียนเข้าประชมุท่ีออกเสียงไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของ

ผู้ ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

- ประธานฯจะประกาศให้ท่ีประชมุทราบผล การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสียง

ลงคะแนนในแตว่าระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง ก่ี

เสียงและคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 
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อยา่งไรก็ตาม ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายบนัทกึการลงมติ (ไมว่า่จะ

เป็นกรณีท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกก่อนเข้า

ประชมุ เพ่ือออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และประธานฯจะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประธานฯจะประกาศให้ท่ีประชมุ

ทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการแตล่ ะทา่น โดยจะแยกคะแนนสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย 

และงดออกเสียง ก่ีเสียงและคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 


