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แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
 
เขียนที_่___________________________________ 

        Written at 
1. ข้าพเจ้า/                                                                                     /    วนัท่ี_____เดือน__________________ปี________ 
    I/We          Date        Month                         Year 
อยูบ้่านเลขท่ี  /                                                                                  /  
 Address  
สญัชาติ         /                                                                                 / 
Nationality 

2.เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/                                           /หุ้น 

    holding the total amount of        shares 
 หุ้นสามญั/                                            /หุ้น 
 Ordinary share   shares 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาด้วยล าดบัท่ี 8.) 
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Enclosure 8.) 
(1) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________อาย ุ_______ ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss         Age      Years 
 อยูบ้่านเลขท่ี                                          ถนน_______________________ต าบล/แขวง__________________________ 
 Address    Road         Sub-District    

 อ าเภอ/เขต______________________ จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย์________________________ หรือ 
 District    Province        Zip Code                                                 Or 

(2) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________ อาย ุ_________ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss         Age        Years

 อยูบ้่านเลขท่ี____________________ถนน________________________ต าบล/แขวง_________________________ 
 Address                Road         Sub-District    

 อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั_____________________รหสัไปรษณีย์________________________ หรือ 
 District                 Province        Zip Code      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
 

 

 

 อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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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. 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 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่8 เมษายน 2564 
Agenda no. 1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held 

on April 8, 2021.  
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

           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 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
Agenda no. 2  To acknowledge the result of business operation in 2021 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda no. 3   To consider and approve the Financial Statements of the Company in the fiscal year 2021 ended 

on December 31, 2021. 
  � (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       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: 
� เห็นด้วย   � ไมเ่ห็นด้วย   � งดออกเสยีง 

                                          Approve         Disapprove          Abstain 
 
วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตังิดการจา่ยเงินปันผล และงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
Agenda no. 4   To consider and approve non-declaration of dividend distribution and non-declaration of the 

appropriation of net profit as legal reserve. 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        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: 
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 � เห็นด้วย       � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสยีง 

                                                   Approve            Disapprove          Abstain 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
Agenda no. 5   To consider the election of directors to replace the retired directors from the expiry of director’s term. 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  � การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 Appoint all the nominated candidates as a whole 
� เห็นด้วย       � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสยีง 

                                                   Approve            Disapprove          Abstain 
� การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

Appoint an individual candidate 
(1)  ช่ือกรรมการ นายวิชา พลูวรลกัษณ์ 

 Name of Director: Mr. Vicha Poolvaraluk    
 � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
         Approve                 Disapprove          Abstain 

(2) ช่ือกรรมการ นายธนะชยั สนัติชยักลู 
 Name of Director: Mr. Thanachai Santichaikul 
 � เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
 Approve                  Disapprove         Abstain 

(3) ช่ือกรรมการ นายอภิชาติ คงชยั 
 Name of Director: Mr. Apichart Kongchai 

� เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย  � งดออกเสยีง 
  Approve                       Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 6        พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda no.6 To consider and approve the payment of the remuneration and the meeting allowance of the 

directors of the Company for the Year 2022. 
� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      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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วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
Agenda no. 7 To consider the appointment of the Company's auditors and determining the 2022 auditing fee. 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      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 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda no. 8       Other business (if any). 

� (1)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     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. ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ้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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม  
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
 



 เอกสารแนบท้าย 7 

-7- 

 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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 ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
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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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited. 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราช
ก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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. 

 

 

วาระท่ี _____ เร่ือง __________________________________________________________________________________ 
Agenda no.  Subject 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) 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 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) 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 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (2) 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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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 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 
             
                                          (………………………………..…) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
PROXY Form C. 

(ส ำหรับผู้ ถือหุ้นตำ่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทำ่นัน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) 

 
        เขียนที_่____________________________________ 
        Written at 
        วนัท่ี_____เดือน____________________ปี________ 
        Date      Month                           Year 
1.  ข้ำพเจ้ำ  ___________________________________________________________________________________ 
 I/We             
 อยูบ้่ำนเลขท่ี ___________________________________________________________________________________ 

 Address 
 สญัชำต ิ  ___________________________________________________________________________________ 
 Nationality 

 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม  _____________ หุ้น 

 holding the total amount of   shares 
  หุ้นสำมญั _____________ หุ้น 
  ordinary share   shares 

 
3. ขอมอบฉนัทะให้ (สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 5) 

 Hereby appoint (May grant proxy to MAJOR Independent Director of which details as in Attachment 5) 
 (1) นำย / นำง / นำงสำว __________________________________________ อำย ุ_______________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss       Age           Years 
  อยูบ้่ำนเลขท่ี _________________ ถนน _________________________ ต ำบล/แขวง _________________________ 
  Address        Road                  Sub-District    

  อ ำเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย์ ______________ หรือ 
  District        Province                       Zip Code 

 (2) นำย / นำง / นำงสำว __________________________________________ อำย ุ_______________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss       Age           Years 
  อยูบ้่ำนเลขท่ี _________________ ถนน _________________________ ต ำบล/แขวง _________________________ 
  Address        Road                 Sub-District    

  อ ำเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย์ __________________ 
  District        Province                       Zip Code 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
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. ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 � มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

     Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 � มอบฉนัทะบำงสว่น คือ � หุ้นสำมญั  _______________ หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ___________ เสยีง 

     Grant partial shares of Ordinary share        shares, entitled to voting right             votes. 
 
5. ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 

  
วำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2564 
Agenda no. 1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 

April 8, 2021   
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

    The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

    The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย________เสยีง   งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve           votes      Disapprove            votes      Abstain                    votes 
 
วำระท่ี 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2564 
Agenda no. 2 To acknowledge the result of business operation of the Company for 2021. 
 � (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

    The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

    The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย________เสยีง   งดออกเสยีง_____________เสยีง 
     Approve           votes      Disapprove            votes      Abstain                    votes 
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วำระท่ี 3  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda no. 3 Other business (if any). 
   � (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
    The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
    � เห็นด้วย___________เสยีง   � ไมเ่ห็นด้วย________เสยีง   งดออกเสยีง_____________เสยีง 
           Approve           votes      Disapprove            votes        Abstain                    votes 
 

6. กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้
ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
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. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้
ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
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……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Proxy Grantor 
         (…………….……………….………………….) 
 
          ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 
        (…………….……………………………………) 
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หมำยเหตุ 
Remarks: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี  ้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศ  และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นให้เทำ่นัน้ 
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. หลกัฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สำมำรถ

แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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.  

 
 
 
 
 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Major Cineplex Group Public Company Limited. 

 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษำยน พ.ศ.2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมพระรำช
ก ำหนดวำ่ด้วยกำรประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
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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วำระท่ี _______ เร่ือง ___________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.     Subject 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย_____________เสยีง � ไมเ่ห็นด้วย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 
Approve             votes     Disapprove                 votes     Abstain                     votes 

วำระท่ี _______ เร่ือง ___________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.     Subject 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย_____________เสยีง � ไมเ่ห็นด้วย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 
Approve             votes     Disapprove                 votes     Abstain                     votes 

วำระท่ี _______ เร่ือง ___________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.     Subject 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นด้วย_____________เสยีง � ไมเ่ห็นด้วย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 
Approve             votes     Disapprove                 votes     Abstain                     votes 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่รำยกำรในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

ลงช่ือ ……….……………………… ผู้มอบฉนัทะ 
(…………………………………………….……) 
Signature ……………………………Proxy Grantor 
(…………………………………………….……) 
ลงช่ือ ……….…………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(………………………………………….………) 
Signature ………………………………Proxy Holder 
(……………………………………………………) 
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