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  เอกสารแนบทาย 5 

หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
เขียนท่ี_____________________________________ 

        Written at 
1. ขาพเจา/                                                                                     /    วันท่ี_____เดือน____________________ป________ 
    I/We          Date        Month                                  Year 
อยูบานเลขที่  /                                                                                  /  
 Address 
สัญชาติ         /                                                                                 / 
Nationality 

2.เปนผูถือหุนของ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม/                                           /หุน 

    holding the total amount of        shares 
 หุนสามัญ/                                            /หุน 
 Ordinary share   shares 

3. ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6) 
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Enclosure 6) 
(1) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________อายุ _______ ป 
 Mr. / Mrs. / Miss         Age      Years 
 อยูบานเลขที่                                          ถนน_______________________ตําบล/แขวง__________________________ 
 Address    Road         Sub-District    

 อําเภอ/เขต______________________ จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย________________________ หรือ 
 District    Province         Zip Code                                                 Or 

(2) นาย / นาง / นางสาว______________________________________________________________ อายุ _________ป 
 Mr. / Mrs. / Miss         Age        Years

 อยูบานเลขที่____________________ถนน________________________ตําบล/แขวง_________________________ 
 Address                Road         Sub-District    

 อําเภอ/เขต______________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย________________________ หรือ 
 District                 Province        Zip Code      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2556 ในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน        
ชั้น 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

 

 

อากรแสตมป 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 2013 to be held on Tuesday 23 April, 2013 at 10.00 hours 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. 

 
4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังนี้ 

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 
 

วาระที่ 1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
Agenda no. 1  The Chairman informs the Meeting 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 
Agenda no. 2  To approve and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012 

held on April 18,2012.  
� (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

            The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
     � เห็นดวย        � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

Approve        Disapprove        Abstain 
 

วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 
Agenda no. 3  To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the results of operations of the 

Company  for  the Year 2012. 
� (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

          The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
     � เห็นดวย        � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
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 2012 ended December 31, 2012. 
  � (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
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� (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นดวย   � ไมเห็นดวย   � งดออกเสียง 
                                          Approve         Disapprove          Abstain 

 

วาระที่ 5     พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

Agenda no. 5   To consider and approve non-declaration of dividend distribution and non-declaration of the 
appropriation of profit from the business operation.  

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

� (2)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 � เห็นดวย       � ไมเห็นดวย    � งดออกเสียง 
                                                   Approve        Disapprove            Abstain 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิารแตงตั้งกรรมการเขาใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda no. 6   To consider the election of directors to replace those retiring by rotation. 

� การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 
Appoint all the nominated candidates as a whole 

   �  เห็นดวย     � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
Approve       Disapprove          Abstain 

�  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
Appoint an individual candidate 
(1)  ชื่อกรรมการ นายวิชา พูลวรลักษณ 

      Name of Director Mr. Vicha Poolvaraluck      
      � เห็นดวย    � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
            Approve         Disapprove          Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ นายฐิตกร อุษยาพร 
 Name of Director Mr. Thitakorn Ussayaporn 
            � เห็นดวย     � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 

Approve          Disapprove         Abstain 
(3) ชื่อกรรมการ นายเผดจ็ หงษฟา 

 Name of Director Mr. Padet Hongfa 
� เห็นดวย   � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
      Approve       Disapprove        Abstain 
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วาระที่ 7             พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ ประจําป 2556 
Agenda no.7 To consider and approve the payment of the remuneration and the meeting allowance of the 

directors of the Company for the Year 2013 
� (1)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

     The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
� เห็นดวย   � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 

Approve        Disapprove         Abstain 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษทั ประจําป 2556 
Agenda no. 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for the year 2013 and fixing of 

the remuneration of said auditors. 
� (1)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
� เห็นดวย   � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 

Approve        Disapprove         Abstain 

 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda no. 9       Other business (if any). 

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

� (2)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นดวย   � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove         Abstain 
 

5. ในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไม

ถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 

 
 
             
    ลงชื่อ/Signed …………………………………ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 
             
             (….…………………….………) 

 
      
    ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Grantee 
             
                  (………………..……………..…) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 34 - 
 

  เอกสารแนบทาย 5 

 
หมายเหต ุ
Remarks 

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
หนังสือมอบฉันทะ 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. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of M Pictures Entertainment Public Company Limited. 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
สาขารัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ 
สถานท่ีอื่น 
 
For the Annual General Shareholder’s Meeting 2013 to be held on Tuesday 23 April, 2013 at 10.00 hours 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. 
 

------------------------------------------ 
วาระที่    _____     เร่ือง ________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.  Subject 

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

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

�   เห็นดวย    � ไมเห็นดวย   � งดออกเสยีง 
 Approve         Disapprove        Abstain 

วาระที่    _____   เร่ือง ________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.       Subject 

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

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นดวย    � ไมเห็นดวย    � งดออกเสยีง 
Approve         Disapprove         Abstain 
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วาระที่   _____  เร่ือง ________________________________________________________________________________________ 
Agenda no.         Subject 

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

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

� เห็นดวย   � ไมเห็นดวย    � งดออกเสยีง 
Approve        Disapprove         Abstain 

 
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

  
ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
        
                (….…………………….………) 

 
 

             
            ลงชื่อ/Signed ………………………………… ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy Grantee 

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

 


