
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

PROXY Form C. 

(ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ต่ำงประเทศทีแ่ต่งต ัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) 

 

        เขยีนที_่____________________________________ 

        Written at 

        วนัที_่____เดอืน____________________ปี________ 

        Date      Month                           Year 

1.  ขำ้พเจำ้ 

 I/We             

 อยู่บำ้นเลขที ่

 Address 

 สญัชำต ิ

 Nationality 

 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)  

 being a shareholder of Major Cineplex Group Public Company Limited  

 โดยถอืหุน้จ  ำนวนท ัง้สิ้นรวม  _____________ หุน้ 

 holding the total amount of    shares 

  หุน้สำมญั   _____________ หุน้ 

  ordinary share    shares 

 

3. ขอมอบฉนัทะให ้ (สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ โดยมรีำยละเอยีดตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 7) 

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

 (1) นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________________ อำยุ _______________ปี 

  Mr. / Mrs. / Miss        Age           Years 

  อยู่บำ้นเลขที ่_________________ ถนน _________________________ ต ำบล/แขวง _________________________ 

  Address        Road                 Sub-District    

  อ ำเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรอื 

  District        Province                       Zip Code 

 (2) นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________________ อำยุ _______________ปี 

  Mr. / Mrs. / Miss        Age           Years 

  อยู่บำ้นเลขที ่_________________ ถนน _________________________ ต ำบล/แขวง _________________________ 

  Address        Road                 Sub-District    

  อ ำเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ หรอื 

  District        Province                       Zip Code 

 (3) นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________________ อำยุ _______________ปี 

  Mr. / Mrs. / Miss        Age           Years 

  อยู่บำ้นเลขที ่_________________ ถนน _________________________ ต ำบล/แขวง _________________________ 

  Address        Road                 Sub-District    

  อ ำเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์__________________ 

  District        Province                       Zip Code 

 

อำกรแสตมป์ 20 บำท 

Duty Stamp 20฿ 

 



คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพือ่เขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 ในวนัที ่9 

เมษำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ณ โรงภำพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) เลขที ่1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขต

จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s Meeting 2020 

to be held on 9 April 2020 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. 

 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้นี้ ดงันี้ 

 I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 

 � มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

     Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 � มอบฉนัทะบำงส่วน คอื � หุน้สำมญั ____________________ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้_______________ เสยีง 

     Grant partial shares of  Ordinary share        shares, entitled to voting right             votes. 

 

5. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

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

 วำระที ่1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่11 เมษำยน 2562 

 Agenda no. 1 To consider and certify minutes of Annual General Meeting of Shareholder 2019 held on 11 April 2019. 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

 � เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 วำระที ่2  รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ในรอบปี 2562 

 Agenda no. 2 To acknowledge the result of business operation of the Company for 2019. 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

 � เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  

 Agenda no. 3 To consider approving the Financial Statements for the year 2019 ended 31 December 2019. 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 

 



 วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผล ประจ ำปี 2562 รวมท ัง้รบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล 

 Agenda no. 4 To consider and approve the dividend payment for 2019 together with acknowledge the interim  

   dividend payment. 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 วำระที ่5  พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

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

  � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

�  กำรแต่งต ัง้กรรมกำรท ัง้ชดุ 

 Appoint all the nominated candidates as a whole 

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

�  กำรแต่งต ัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

 Appoint an individual candidate 

   (1) ชื่อกรรมกำร  นำยชยั จรุงธนำภบิำล   

        Name of Director  Mr. Chai Jroongtanapibarn 

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

   (2) ชื่อกรรมกำร  นำยไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์

        Name of Director  Mr. Kraithip Krairiksh 

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

   (3) ชื่อกรรมกำร  นำยธนกร ปลุเิวคนิทร ์

        Name of Director  Mr. Thanakorn Puriwekin 

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 (4) ชื่อกรรมกำร  นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์

        Name of Director  Mr. Prasert Bunsumpun 

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 

 

 

 

 



 วำระที ่6  พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและเบี้ยประชมุส  ำหรบักรรมกำร ประจ ำปี 2563 

 Agenda no. 6 To consider fixing remuneration and meeting allowance for the directors for the year 2020. 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

 วำระที ่7  พจิำรณำแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบญัชบีรษิทั ประจ ำปี 2563 

 Agenda no. 7 To consider and appoint an auditor and fix audit fee for 2020. 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

วำระที ่8 พจิำรณำเรื่องอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 Agenda no. 8 Other business (if any). 

   � (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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

  � (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

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

� เหน็ดว้ย_____________เสยีง � ไม่เหน็ดว้ย_____________เสยีง � งดออกเสยีง_____________เสยีง 

     Approve            votes     Disapprove                votes    Abstain                    votes 

6. กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่ม่เป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่ำกำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่

เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 

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. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว  ้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำหรือลง

มตใินเรื่องใด นอกเหนือจำกเรื่องทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ

พจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

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. 

 

 

 

 

 

 



กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่ำขำ้พเจำ้

ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

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. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพำะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รำกฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศ และแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทย เป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 

This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders’s register is an offshore investor who appoints a 

local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. หลกัฐำนทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสอืยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and 

appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วำระเลอืกต ัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกต ัง้กรรมกำรท ัง้ชดุหรอืเลอืกต ัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for 

an individual nominee. 

5. ในกรณีที่มวีำระที่จะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ตำมแนบ 

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may 

use the Attachment to Proxy Form C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


