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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
---------------------------- 

 

       เขียนท่ี/Written at                            . 
       วันที่/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .
  

(1) ขาพเจา / I/ We                  สัญชาติ/Nationality                             . 
อยูบานเลขท่ี/ Residing at      ถนน/ Road                          ตําบล/แขวง/ Sub-district                          .                  
อําเภอ/เขต/ District                    จังหวัด/ Province                    ไปรษณีย/ Postal Code                         . 

(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม                      หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง  ดังนี้ 
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุนสามัญ                      หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุนบุริมสิทธิ                      หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉันทะให  
       hereby appoint 
 

 

(3.1)                                     อายุ                        ป 
                

อยูบานเลขท่ี        ถนน                                      ตําบล/แขวง                             .                  
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                                         ไปรษณีย                                 หรือ 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 

 

(3.2)          นายพินิจ วุฒิพันธุ                        อายุ        74              ป 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age           74       years 

อยูบานเลขท่ี      99/45 ถนน -  ตําบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อําเภอ/เขต            คันนายาว จังหวัด         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย            10230 หรือ 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 
 

(3.3)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา อายุ       67            ป 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age          67       years 

อยูบานเลขท่ี      11              ถนน -                 ตําบล/แขวง      วังทองหลาง   
residing at        11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อําเภอ/เขต              วังทองหลาง          จังหวัด         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย            10310               . 
Amphur/District     Wangthonglang              Province     Bangkok          Postal Code  10310

โปรดกาเครื่องหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว/ Please select only one proxy

อากรแสตมป 
20 บาท 
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(3.4)                                 -                                   อายุ       -             ป 

                                -                  age         -       years 

อยูบานเลขท่ี      -      ถนน                       -                ตําบล/แขวง      -                                                 
residing at        -    road              -    Tambon/Sub-district    - 
อําเภอ/เขต         -                     จังหวัด             -            ไปรษณีย            -                     . 
Amphur/District   -               Province         -            Postal Code - 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2021 to be held Tuesday, 14 December 2021 at 14.00 hours, via Electronic Mean (E-EGM) 
or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such action have been performed by me/us in 
all respects. 
    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูมอบฉันทะ/ Appointer 
                         (........................................................................)  
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

                          (........................................................................) 
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได 
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. 
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