ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2)

เป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of ITV Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

(3)

สัญชาติ
nationality

เสียง ดังนี้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment)
 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at

 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at

 3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
Or

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
Or

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2557 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of
Shareholders on Tuesday 25 March 2014 at 9.30 a.m. at the Auditorium, 9th Floor, Shinawatra Tower 3, 1010 Viphavadi Rangsit Road,
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok,Thailand or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

(

)

(

)

(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงนาม/Signed

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
Note :
his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
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