
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form (C) 

 
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถอืหุ้น) 

(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.) 
เขียนที่ / Made at ……………………………………...………. 

        วันที่/ Date ………..……เดือน/ Month ………….………พ.ศ /Year ………… 
1) ข้าพเจ้าI/We………………………………………………………….…………………………สัญชาติ/Nationality ……………………………………….…………………..  

อยู่บ้านเลขที่/Residing at……………………..…………ถนน/Road…………………………..…………ต าบล/แขวง/Sub district …………….……………............................... 
อ าเภอ/เขต /District ………………………………………จังหวัด /Province ………………………………รหัสไปรษณีย์ /Postal Code ………………………..……………… 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.............................................................................................................................................................. 
As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name) 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of       บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)/MCOT Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม……………………………………..………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..………………………เสียง ดังนี้ 
holding a total amount of …………………………….……….…………....shares Which are entitled to cast …………………….……...votes as follows    

หุ้นสามัญ...........................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………เสียง 
Ordinary share                                    shares in total which ae entitled to cast                votes 
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………..เสียง 
Preferred share                                         shares in total which ae entitled to cast                votes  
2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 

                (1) ชื่อ /Name…………………………………………………..…………..………………………………………………..…………อายุ /Age ……………..……ปี  
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.……………………………  ถนน /Road ……………………………ต าบล/แขวง /Sub district ……….…………………อ าเภอ/เขต/District 
……………………………………..…….จังหวัด/Province…………………….…….………รหัสไปรษณีย์/Postal Code…………..………  

หรือ/or    มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee 
      ผศ.กังวำน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์   อายุ 50 ปี            หรือ                พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่ำง  อายุ  63 ปี 
       Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak  age 50      or               Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang   age 63   

เลขที่/Residing at No.  63/1  ถนน/Road   พระราม 9/ Rama 9  ต าบล/แขวง/ Sub district   ห้วยขวาง/Huaykwang  อ าเภอ/เขต/District     
ห้วยขวาง/  Huaykwang    จังหวัด/Province    กรุงเทพฯ/Bangkok  รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท 
ประจ าปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1  ถนนพระราม9 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 
at 13.30  at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. or at 
any adjournment thereof  to any other date, time and venue. 

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
                 We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:         
                       มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                       The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 
                       มอบฉันทะบางส่วน คือ 
                      The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 

              หุ้นสามัญ...........................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………เสียง 
              Ordinary share                                    shares in total which ae entitled to cast                votes 
              หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………..เสียง 

                              Preferred share                                            shares in total which ae entitled to cast                votes  
                  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Total .........................................................................เสียง/votes 

ติดอากร
แสตมป์  

20 บาท 



4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
    We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner: 
 
 

              วำระที ่  1 : เรื่องที่ประธำนฯ แจ้งให้ทีป่ระชมุทรำบ   
Agenda 1 : Report by the Chairman 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

 วำระที่  2 : เรื่อง พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ ำป ี2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 
Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 30, 2021 

                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                            The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วำระที่  3 : เรื่อง  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564  (วันที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2564) 
            Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company’s 2021 operating results (the period between January 1 – December  
                 31, 2021) 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วำระที่ 4 : เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2564                     
       Agenda 4 : To approve the Company’s financial statements and  income statement for the year ended  
                             December 31, 2021 
        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
     (  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

        วำระที่  5 : เรื่อง พิจำรณำกำรจำ่ยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 
         Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2021 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.    
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 



       วำระที่  6 : เรื่อง พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท 
       Agenda 6 : To approve directors’ remuneration 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 

             วำระที่  7 : เรื่อง พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
        Agenda 7 : To consider and appoint the Company’s auditor and the audit fee for the year 2022 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

         วำระที่  8 : เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
              Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.    
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  
                                 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;           
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors 
                                  1. นำยประเวศ  อรรถศุภผล (Mr.Pravaid Audthasupapon) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                  2. นำยไพบูลย ์ ศิรภิำณเุสถียร   (Mr.Phaiboon Siripanoosatien) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                  3. นำยบญุสน  เจนชัยมหกุล  (Mr. Boonson Jenchaimahakoon) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                  4. รองศำสตรำจำรยเ์กษมศำนต์  โชตชิำครพันธุ์   (Associate Professor Kasemsarn Chotchakornpant) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

 

        วำระที่  9 : พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และกำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
                            ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท  

Agenda 9 : To approve revision of the Company’s regulations and amendments to Article 3 “Purposes of the Company” 
                in the Memorandum of Association 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 
 

 
 
 

 



        วำระที่  10 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) / Agenda   9 : Others (if any)  
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not 
be regarded as a shareholders voting. 
6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in 
case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any 
amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems 
appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทุกประการ 
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: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf 
and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the attached Annex 
to the Proxy Form C. 

 


