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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
     Attachment to Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

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

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขา 

รัชโยธิน ชัน้ 5   โรงที่ 1 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ   หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ 

สถานท่ีอ่ืน 

 

For the Annual General Shareholder’s Meeting 2011 to be held on Wednesday 20 April, 2011 at 10.00 hours at  Major 

Ratchayothin  5th Floor , Cinema 1,  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      � ไม่เห็นด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove       Abstain 
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(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย      � ไม่เห็นด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove       Abstain 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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 

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

 

 


