เอกสารแนบ 4
Enclosure 4

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Issued at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
being a shareholder of ITV Public Company Limited “the Company”
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares

and have the rights to vote equal to

ordinary share

shares

and have the rights to vote equal to

preference share

shares

and have the rights to vote equal to

□ หุ้นบุริมสิทธิ
(3)

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

holding the total number of

□ หุ้นสามัญ

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

votes as follows:

เสียง
votes

เสียง

votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
on 5 April 2016 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 as the meeting may be adjourned.
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(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Item No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual General Shareholders’ Meeting, held on 24 April, 2015
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Item No. 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2015 which have been audited by
the Auditor.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Item No. 3

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2558
To approve for no dividend will be declared and paid for the year 2015.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Item No. 4

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีบริษัท ประจําปี 2559
To consider and approve the appointment of the company’s external auditors and to fix the audited fee for the year
2016.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
Item No. 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2559
To consider the appointment of directors replacing those who will retire by rotation in 2016.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Approve the appointment of all directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:
1.

นายสมบูรณ์ วงษ์ วานิช
Mr. Somboon Wongwanich


2.

เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
Mr. Wuttiporn Diawpanich


เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 6
Item No. 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors in 2016
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Item No. 7

รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558
To acknowledge on the Company's operating results for the year 2015.

วาระที่ 7.1
Item No. 7.1

การดําเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริ ษัท มีกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
The Company’s operating results regarding the progress of dispute between the Company and the PMO.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7.2
Item No. 7.2

ผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําปี ของบริษัท
The Company’s operating results of the year 2015 as provided in the annual report.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any).
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting.

(7)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact,
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified. It shall be deemed to be the
actions performed by myself/ourselves.

หมายเหตุ / Remark

ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้ เว้ นแต่กรณีผ้ รู ับ
มอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares
less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
3. ในกรณี ที่ มีวาระที่จะพิ จารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉัน ทะสามารถระบุเพิ่ มเติ มได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณี หากมีข้อกําหนดหรื อข้ อบังคับใดกํ าหนดให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณี ผ้ ูรับมอบฉันทะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
ในกิจการเรื่องใดที่ได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้ อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has
interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in
Clause (5).
5. วาระเลือกตั ้งกรรมการ สามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of ITV Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้ วย
For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Tuesday 5 April 2016 at 9.30 a.m. at the Auditorium, 9th Floor,
Shinawatra Tower 3, 1010 Viphavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be
adjourned.
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :

เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
To consider and approve the appointment of directors (if any)



ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain



ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain



ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain



ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain



ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date

(

)

(

)

(

)

(

)

ผู้มอบฉันทะ/ Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting
เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร
หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่น
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
The Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the
shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the
shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case
basis, at the Company’s sole discretion.
1.
บุคคลธรรมดา/ Natural person
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย/ Thai nationality
(ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state
enterprise officer); or
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ของผู้ มอบอํ า นาจ และสํ า เนาบั ต รประจํ า ตัว หรื อ หนั งสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาวต่ า งประเทศ)
ของผู้รับมอบอํานาจ
In case of proxy, a copy of identification card of the shareholder and a copy of identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ สํ า เนาหนังสือ เดิน ทางของผู้ มอบอํ า นาจ และสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว หรื อหนั งสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว ต่ า งประเทศ)
ของผู้รับมอบอํานาจ
In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the
proxy.
2.
นิติบุคคล/ Juristic person
2.1 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสําเนา
บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
A copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including
a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล
Corporate affidavit; and
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสําเนา
บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
A copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including
a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand,
such documents or evidence should be notarized by a notary public.
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉั น ทะสามารถลงทะเบี ยน และยื่น เอกสารหรื อหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ป ระชุมได้ ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. ของวัน ที่
5 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 8.00 a.m. on
5 April 2016.
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