
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

PROXY Form B. 

 

                       เขยีนที_่____________________________________ 

                       Written at 

1. ขา้พเจา้                     วนัที_่____เดอืน____________________ปี________ 

 I/We                     Date      Month                           Year 

 อยู่บา้นเลขที ่

Address 

สญัชาต ิ

Nationality 

 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

being a shareholder of Major Cineplex Group Public Company Limited  

 โดยถอืหุน้จาํนวนท ัง้สิ้นรวม          หุน้ 

holding the total amount of         shares 

 หุน้สามญั             หุน้ 

 ordinary share            shares 

 

3. ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7) 

Hereby appoint (May grant proxy to MAJOR Independent Director of which details as in Attachment 7) 

(1) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________________ อายุ __________ ปี 

  Mr. / Mrs. / Miss                      Age   Years  

  อยู่บา้นเลขที_่____________________ ถนน_______________________ ตาํบล/แขวง___________________________________ 

  Address        Road        Sub-District          

   อาํเภอ/เขต_____________________ จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรอื 

   District        Province       Zip Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________________ อายุ _______  ปี 

  Mr. / Mrs. / Miss                      Age   Years  

  อยู่บา้นเลขที_่____________________ ถนน_______________________ ตาํบล/แขวง___________________________________ 

  Address        Road        Sub-District          

   อาํเภอ/เขต_____________________ จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรอื 

   District        Province       Zip Code 

(3) นาย / นาง / นางสาว___________________________________________________________________ อายุ _______  ปี 

  Mr. / Mrs. / Miss                      Age   Years  

  อยู่บา้นเลขที_่____________________ ถนน_______________________ ตาํบล/แขวง___________________________________ 

  Address        Road        Sub-District          

   อาํเภอ/เขต_____________________ จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรอื 

   District        Province       Zip Code 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 

 



คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2560        

ในวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที ่14) เลขที ่1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s Meeting 

2017 to be held on 5 April 2017 at 10.00 hours at Major Cineplex Plc., Ratchayothin, (Theater No.14) 1839, 1839/1-6 Phaholyothin 

Road, Ladyao, Jatuchak, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned. 

 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

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

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 

Agenda no. 1 To consider and certify minutes of Annual General Meeting of Shareholder 2016 held on 5 April 2016.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที ่2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2559 

 Agenda no. 2 To acknowledge the result of business operation of the Company for 2016 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี 2559 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

Agenda no. 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the year ending  

     31 December 2016. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

 

 

 

 



วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล ประจาํปี 2559 รวมท ัง้รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

 Agenda no. 4 To consider and approve the dividend payment for 2016 together with acknowledge the interim dividend payment. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

 วาระที ่5  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda no. 5 To consider and appoint new directors to replace the directors who must retire by rotation 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 การแต่งต ัง้กรรมการท ัง้ชดุ 

Appoint all the nominated candidates as a whole 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 การแต่งต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

Appoint an individual candidate 

     (1) ชื่อกรรมการ   นายชยั จรุงธนาภบิาล  

         Name of Director  Mr. Chai Jroongtanapibarn 

       เหน็ดว้ย ________________  ไม่เหน็ดว้ย____________  งดออกเสียง ________________

        Approve        Disapprove      Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ   นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์

     Name of Director Mr. Kraithip Krairiksh 

  เหน็ดว้ย ________________  ไม่เหน็ดว้ย____________  งดออกเสียง ________________

   Approve        Disapprove      Abstain 

     (3) ชื่อกรรมการ   รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ 

     Name of Director  Pol.Sub.Lt. Kriengsak Lohachala 

       เหน็ดว้ย ________________  ไม่เหน็ดว้ย____________  งดออกเสียง ________________

        Approve        Disapprove      Abstain 

(4) ชื่อกรรมการ   นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์

     Name of Director  Mr. Thanakorn Puriwekin 

       เหน็ดว้ย ________________  ไม่เหน็ดว้ย____________  งดออกเสียง ________________

        Approve        Disapprove      Abstain 

 



วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2560 

 Agenda no. 6 To consider and fix remuneration and meeting allowance for directors for 2017. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชบีรษิทั ประจาํปี 2560 

 Agenda no. 7 To consider and appoint an auditor and fix audit fee for 2017 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

 Agenda no. 8 To consider and approve the issuance of Debenture.  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที ่9  พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 Agenda no. 9 Other business (if any). 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

 เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

Approve       Disapprove      Abstain 

 

5. ในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เทจ็จริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมตใิน

เรื่องใด นอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและ

ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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. 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้

ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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…………………………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

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

 

 

                ลงชื่อ…………………………………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

                  (………………………………………………………………) 

 

 

หมายเหต ุ

Remarks 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. วาระเลอืกต ัง้กรรมการสามารถเลอืกต ัง้กรรมการท ัง้ชดุหรอืเลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉนัทะ 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. 


