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ก. กำรมอบฉนัทะ 

บรษิทัไดจ้ดัส่งแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะ

ใหบุ้คคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทั (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษทัก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทน 

ท ัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบท ัว่ไป สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุ

ต่างประเทศและแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได ้โดย 

download ไดท้ี ่http://www.majorcineplex.com 

1. การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

• ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยืน่ต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ 

 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ผูม้อบฉนัทะโปรดระบชุื่อและรายละเอยีดของกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

(1) นายชยั    จรุงธนาภบิาล  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายนฤนาท   รตันะกนก  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

• ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิทั โปรดระบชุื่อและรายละเอยีดของกรรมการบรษิทัท ัง้ 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีทีก่รรมการท่านใด

ไม่สามารถเขา้ประชมุได ้กรรมการท่านทีเ่ขา้ประชมุจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทนท่านได  ้

• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะส่งใหเ้ลขานุการบรษิทัก่อนวนัประชมุ 

 

ข. กำรลงทะเบยีนและกำรแสดงเอกสำรกอ่นเขำ้ประชมุ 

บริษทัจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะและเปิดรบัลงทะเบยีน ตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์   

ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) ตามแผนทีแ่นบ 

ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี้ในการลงทะเบยีนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แต่กรณี) 

1. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้และยงัไม่หมดอายุ เช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง 
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1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น  และลง

ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอื

ชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิคุคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้ประชมุมอี  านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  โดยผูแ้ทนนิตบิคุคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี  านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 

ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 

3. ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืซึง่เป็นนิตบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ขึ้น

ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ท ัง้นี้ ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี้ 

(ก) หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิคุคลนัน้ต ัง้อยู่หรอืโดยเจา้หนา้ทีข่อง

นิตบิคุคลนัน้ก็ได ้ท ัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อนิตบิคุคล ผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อผูกพนันิตบิคุคลและเงือ่นไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลง

ลายมอืชื่อ ทีต่ ัง้ส  านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท  าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย  และใหผู้แ้ทนนิตบิคุคลนัน้รบัรอง

ความถกูตอ้งของค าแปล 

 

ค. กำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีง 

ประธานทีป่ระชมุจะแจง้วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชมุ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน 

- ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง 

- การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามทีป่ระชมุว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง โปรดยกมอืขึ้น 



• หากมผูีถ้อืหุน้ท่านใดยกมอืคดัคา้น หรืองดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้บนัทกึการลงมตคิดัคา้นหรืองดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนที่

เจา้หนา้ทีไ่ดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชมุ และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ทีน่  าบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ทีค่ดัคา้นหรืองดออกเสยีงไปตรวจนบัคะแนนเสยีง 

และถอืว่าผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดย้กมอืในทีป่ระชมุมมีตใิหอ้นุมตัติามทีป่ระธานฯเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ 

• หากไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดยกมอืคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ถอืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้นุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอให ้  ที่

ประชมุพจิารณาลงมต ิเวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดท้  าเครื่องหมายในหนงัสอืมอบฉนัทะไวแ้ลว้ว่าประสงคจ์ะลงมตคิดัคา้นหรืองดออกเสยีงประการใด  

ซึง่บรษิทัไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงทีค่ดัคา้นหรอืงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมตใินแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์อง       ผูถ้อื

หุน้ตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ บริษทัจะน าการออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึ

รวบรวมไวล้่วงหนา้ในขณะทีผู่ร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเรียบรอ้ยแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัร

ลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุอกี และน าคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วขา้งตน้ 

 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

 - บรษิทัน าระบบบารโ์คด๊ มาใชใ้นการนบัคะแนน 

- การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม และของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหแ้ก่

ผูร้บัมอบฉนัทะที่บริษทับนัทกึไวล้่วงหนา้ในขณะทีผู่ร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเขา้ประชุมทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย  และงดออกเสยีง มาหกัออกจาก

จ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูท้ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯจะประกาศใหท้ีป่ระชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง 

โดยจะแยกคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง กี่เสยีง และคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าใด 

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลอืกต ัง้กรรมการ ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายบนัทกึการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณีทีเ่หน็ดว้ย ไม่

เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชุม เพือ่ออกเสยีงเลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และ

ประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ทีน่  าบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และประธานฯจะประกาศใหท้ีป่ระชุม

ทราบผลการลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้กรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง กี่เสยีง และคดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละเท่าใด 

 


