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หนังสือมอบฉันทะ แบบ 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 เอน็เตอร์เทนเม้นท์ 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 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6) 

Hereby appoint (May grant proxy to MAJOR Independent Director of which details as in Attachment No. 6) 

(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           Or 

  (3) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________ อาย ุ_______  ปี 

 Mr. / Mrs. / Miss                      Age   Years  

 อยูบ้่านเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล/แขวง_________________________ 

 Address        Road        Sub-District          

  อําเภอ/เขต____________________ จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย์________________________  

  District        Province       Zip Code            

 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธิน ชัน้ 5   

โรงท่ี 1 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

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

 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 I/We authorise 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 ถือหุ้น ประจําปี 2553 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 

Agenda no. 2  To consider and adopt Minutes of Annual General Shareholders' Meeting 2010 held on 21 April 2010 

  

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 3   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 

 Agenda no. 3  To acknowledge the result of business operation of the Company for 2010 

 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

 วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุติังบดลุ และกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดประจําปี 2553 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 Agenda no. 4  To consider and approve the Balance Sheet, the Profit and Loss Statements and Cash Flow Statements of   

   the Company for the fiscal year 2010 ended December 31, 2010 
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 � (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 
� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

                                              Approve       Disapprove      Abstain 

 

 วาระท่ี 5     พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย 

  Agenda 5   To consider and approve non-declaration of dividend distribution and non-declaration of the 

appropriation of profit from the business operation.  

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

                                             Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 6   พิจารณานําสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพ่ือล้างขาดทนุสะสม ปี 2553 

Agenda no.6  To consider offsetting the retained loss in year 2010 with the premium on shares. 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 7    พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

Agenda no.7  To consider appointing new directors to replace the directors who must retire by rotation 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Appoint all the nominated candidates as a whole 

     � เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
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� การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

Appoint an individual candidate 

     (1) ช่ือกรรมการ  นายถิรชยั  วฒิุธรรม 

      Name of Director Mr. Tirachai Vutithum 

       � เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

(2) ช่ือกรรมการ  นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ 

       Name of Director Mr. Suthep  Dansiriviroj 

       � เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

     (3) ช่ือกรรมการ  นายรุจิพนัธุ์  ช่ืนจิตร์ 

       Name of Director Mr. Rujipant  Chuenchitr 

       � เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 8   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุสําหรับกรรมการ ประจําปี 2554 

Agenda no. 8  To consider fixing remuneration and meeting allowance for directors for 2011 

. 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 9   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท ประจําปี 2554 

 Agenda no. 9  To consider appointing an auditor and fix his/her remuneration for 2011 

 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
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วาระท่ี 10   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda no. 10 Other business (if any). 

 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

        The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เหน็ด้วย      � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

5. ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those  

votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง 

และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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 รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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 

                        (………………………………..…) 
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หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่หนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation 

in the Attachment to Proxy Form B. 

 


