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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
วันทึ่ 9 เมษายน 2561 

ก. การมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ

พิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทก าหนด) ให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

1. การมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสยีงได้ 

 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 

 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าหนงัสือมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

2. การมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ผู้ มอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ตาม
รายละเอียดดงันี ้
(1) นายธนะชยั สนัติชยักลู   กรรมการอิสระ 
(2) นายอรรถพล ชดช้อย      กรรมการอิสระ 

 ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษัททัง้ 2 
ทา่นเนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการทา่นที่เข้าประชุมจะ
ได้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุแทนทา่นได้ 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะสง่ให้
เลขานกุารบริษัทก่อนวนัประชมุ 

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะและเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธินชัน้ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแนบ 

ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้ นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ         
ผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 



 

- 11 - 

 

  เอกสารแนบท้าย 1 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  และผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดง
ให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดย
ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศให้น าความในข้อ 1 และ

ข้อ 2. มาใช้บังคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบั ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่
นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบั
ช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจใน
การลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วย และให้นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อน
เข้าสูว่าระการประชมุ 
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1. การออกเสยีงลงคะแนน 
- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
- การออกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน 

หรืองดออกเสยีงโปรดยกมือขึน้ 

 หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติ
คดัค้านหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และ
ประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านหรืองดออกเสียงไป
ตรวจนบัคะแนนเสยีงและถือวา่ผู้ที่ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือในท่ีประชมุมมีติให้อนมุตัิตามที่
ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็น        
เอกฉนัท์อนมุตัิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหุ้น
ได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้แล้วว่าประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง
ประการใด ซึ่งบริษัทได้บนัทึกคะแนนเสยีงที่คดัค้านหรืองดออกคะแนนเสยีงดงักลา่ว
นัน้ในการลงมติในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้ นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัท
จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึก
รวบรวมไว้ลว่งหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสยีงในที่ประชุมอีก และน าคะแนน
เสยีงดงักลา่วมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม

และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทกึไว้ลว่งหน้าในขณะที่ผู้ รับฉนัทะ
ลงทะเบียนเข้าประชมุที่ออกเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมด
ของผู้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออก
เสียงลงคะแนนในแต่วาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสยีงก่ีเสยีงและคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ      
(ไมว่า่จะเป็นกรณีที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกก่อนเข้า
ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของ      
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และประธานฯจะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนนสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง      
ก่ีเสยีงและคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 


