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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
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20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที
Written at
วันที
Date

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที
Residing at No.
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.
สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
being a shareholder of Matichon Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั\งสิ\ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holing the total amount of
shares and have voting right
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary Share
shares and have voting right
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred Share
shares and have voting right
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสี ยง ดังนี\
votes as follows:

(ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ ซึ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ ทั\งนี\ ข้อมูล
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ งทีส่งมาพร้อมนี\ )
(The shareholder may appoint Mr.Somchart Dolayanukloh one of the Company’s independent director to be the
proxy. The Information of the independent directors, was shown in the enclosed)
อายุ
age

ปี
Years,
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

อยูบ่ า้ นเลขที
Residing at

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

2. ชื อ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ อายุ 45 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที 120/812 ซอยวชิระธรรมสาธิ ต 12
Name Mr.Somchart Dolayanukloh age 45 Years,
Residing at 120/812 Soi Vachirathumsatit 12
ถนน สุ ขมุ วิท 101/1
ตําบล/แขวง
บางนา
อําเภอ/เขต
บางนา
Road Sukhumvit 101/1
Tambol/Khwaeng Bangna
Amphur/Khet Bangna
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10260
หรือ
Province Bangkok Metropolitan Post Code
10260
or
3. ชื อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

อายุ
age

ปี
Years,
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

อยูบ่ า้ นเลขที
Residing at

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

-2คนหนึ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มใหญ่ สามัญผูถ้ ื อหุ้ น
ครั\ งที 1/2559 ในวันที 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุ มใหญ่ ชั\น 9 บริ ษทั มติ ชน จํากัด (มหาชน) เลขที 12 ถนนเทศบาลนฤมาล
หมู่บา้ นประชานิ เวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder Meeting
No.1/2016, which will be held on April 28, 2016, at 09.30 a.m., at Conferrence room, the 9th Floor, Matichon Public
Company Limited, No. 12 Tethsabannaruemarn Rd, Prachanivate 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or such
other date, time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั\น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remark: 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.

