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เขียนที่ / Made at …………………………………………...……….
วันที่ /Date …………เดือน/ Month ………………………พ.ศ /Year …………
1) ข้าพเจ้า I/We …………………………………………………………………………………...........สัญชาติ/Nationality ………………………………………………..
อยู่บ้านเลขที่/Residing at………………………..………ถนน/Road………………..………………....ตาบล/แขวง/Sub district ………………………............
อาเภอ/เขต /District ………………………..………………จังหวัด /Province ……….…………………….รหัสไปรษณีย์ /Postal Code………………………
2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น…………………………………………….หุ้น
as a shareholder of MCOT Public Company Limited, holding a total amount of ……………………… shares
3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint
(1) ชือ่ /Name……………………………………………………………….…………………………………………..…………อายุ /Age …………..……ปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.……………..……ถนน /Road ……………………………………ตาบล/แขวง /Sub district ……….…………………อาเภอ/เขต/
District …………………………………….…….จังหวัด/Province……………………….……รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………หรือ/or
(2) ชือ่ /Name……………………………………………………………………………………………………………..…………อายุ /Age …………..……ปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.…………………………ถนน /Road ………….……………………ตาบล/แขวง /Sub district ……….…………………อาเภอ/เขต/
District ……………………………….………….จังหวัด/Province………………..………..…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………หรือ/or
(3) ชือ่ /Name…………………………………………………………….………………………………………………..…………อายุ /Age …………..……ปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.…………………….……ถนน /Road ……………………………ตาบล/แขวง /Sub district ……….…………………อาเภอ/เขต/
District ……………………………..……………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย์ /Postal Code ………………
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ศ.ปาริชาต สถาปิตานนท์ อายุ 48 ปี หรือ นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ อายุ 58 ปี
or the Independent Director/ Membet of the Audit Committee, Professor Parichart Sthapitanonda, age 48 or
Mr.Suvit Nakpeerayuth, age 58
เลขที่/Residing at No.
63/1 ถนน/Road พระราม 9/ Rama 9 ตาบล/แขวง/Sub district ห้วยขวาง/Huaykwang
อาเภอ/เขต/District ห้วยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท
ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2017 Annual General Meeting of hareholders on Friday,
April 21, 2017 at 13.30 hours at Ballroom Hall A, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
วันที่/ Date ………../…………/……………
หมายเหตุ /Remarks:
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot
be split for more than one proxy

