
ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Major Cineplex Group Public Company Limited. 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัที ่11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที ่14) 

เลขที ่1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ 

For the Annual General Shareholder’s Meeting year 2019 to be held on 11 April 2019 at 10.00 hours at Major Cineplex Plc., 

Ratchayothin, (Theater No.14) 1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Road, Ladyao, Jatuchak, Bangkok or on the date and at the 

place as may be adjourned. 

------------------------------------------ 

 

วาระที ่_______ เรื่อง ___________________________________________________________________________________________ 

Agenda no.     Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 

วาระที ่_______ เรื่อง ___________________________________________________________________________________________ 

Agenda no.     Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 

วาระที ่_______ เรื่อง ___________________________________________________________________________________________ 

Agenda no.     Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 

 



 

วาระที ่_______ เรื่อง ___________________________________________________________________________________________ 

Agenda no.     Subject To elect directors in replacement of retired directors by rotation 

 ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

  Name of Director  

  � เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

  Name of Director  

  � เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

  Name of Director 

  � เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

  Name of Director 

  � เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ ……………………………………………………………. 

  Name of Director 

  � เหน็ดว้ย   � ไม่เหน็ดว้ย   � งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิูรณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

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

 

ลงชื่อ ……….…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 

(……………………………………….…………………………….………) 

 

Signature ……………………………………… Proxy Grantor 

(………………………………………,,,,………………………….………) 

 

ลงชื่อ ……….……………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(……………………………………….…………………………….………) 

 

Signature …………………………………….…… Proxy Holder 

(………………………………………,,,,………………………….………) 

 

             

      


