(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

(1)

(2)

เดือน
Month

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

เปนผูถือหุนของ บริษท
ั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of ITV Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ordinary share

หุนบุริมสิทธิ

preference share

(3)

วันที่
Date

เสียง ดังนี้
เสียง

votes as follows:

shares and have the right to vote equal to

หุน

votes

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

1. ชื่อ ________________________________________ อายุ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ป อยูบานเลขที่
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code
or

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ป อยูบานเลขที่
age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code
or

2. ชื่อ ________________________________________ อายุ

3. ชื่อ ________________________________________ อายุ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย
Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, residing at

age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแ ทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นดวย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of Extraordinary General
Meeting of Shareholders No. 1/2007 on March 20, 2007 at 2.00 p.m. at the Auditorium, 9th Floor, Shinawatra Tower 3,
No.1010 Viphavadi Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place
as the meeting may be adjourned.
ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

Agenda No. 1

Matters to be informed.



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:


เห็นดวย
Approve



ไมเห็นดวย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549

Agenda No. 2

To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2006, held on
December 29, 2006.



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:


เห็นดวย
Approve



ไมเห็นดวย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3

รับทราบความคืบหนาของขอพิพาทระหวางบริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

Agenda No. 3

To acknowledge the progress of disputes between the Company and the Office of the Permanent
Secretary, Prime Minister’s Office.



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:


เห็นดวย
Approve



ไมเห็นดวย
Disapprove



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแนวทางการดําเนินการของบริษัทฯ

Agenda No. 4

To consider and approve the procedures in the Company’s operations.

งดออกเสียง
Abstain



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:


เห็นดวย
Approve



ไมเห็นดวย
Disapprove
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

Agenda No. 5

To consider any other business. (if any)



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:


เห็นดวย
Approve



ไมเห็นดวย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

(5)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ของผูรบั มอบฉันทะ

(6)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถ ือหุน
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)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

Other statements or evidences (if any) of the proxy

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.
กิจการใดที่ผรู ับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผรู ับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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.
ลงนาม/Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ได เวนแต
กรณีผูรับมอบฉันทะตามแบบ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
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. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (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).
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of ITV Public Company Limited.
ในการประชุมวิสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร
ทาวเวอร 3 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และ สถานที่อื่นดวย

For Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2007 shall be held on March 20, 2007 at 2.00 p.m., at
the Auditorium, 9th Floor, Shinawatra Tower 3, No. 1010 Viphavadi Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak,
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



เห็นดวย



Approve

วาระที่

ไมเห็นดวย



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



เห็นดวย



Approve

วาระที่

ไมเห็นดวย



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



เห็นดวย



Approve

วาระที่

ไมเห็นดวย



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



เห็นดวย
Approve



ไมเห็นดวย
Disapprove
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร



(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:





เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/ Signed
วันที/่ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที/่ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที/่ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที/่ Date

(

)

(

)

(

)

(

)
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ผูมอบฉันทะ/ Grantor

ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy

ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy

ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถ ือหุนหรือผูแ ทนของผูถ ือหุนที่มีสทิ ธิเขารวมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความ
เชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความ
โปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน
หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for
holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to
shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, 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 ผูถือหุนทีม่ ีสัญชาติไทย/ Thai nationality
(ก)
บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer); or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก)
หนังสือเดินทางของผูถอื หุน
Passport of the shareholder; or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of
the proxy.
2.
นิติบุคคล/ Juristic person
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce;
and
(ข)
บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมอี ํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
Corporate affidavit; and
(ข)
บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมอี ํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารทีจ่ ัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
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.
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา
12.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2550 เปนตนไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting
from 12.00 a.m. on March 20, 2007.

-7-

