
หน้า 1 ของจํานวนหน้า 5 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
                                                                                                                                                 
                                                                                                          เขียนท่ี                                                                            . 
                                                                                                              วนัท่ี                     .เดือน                     พ.ศ                   . 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                        สญัชาติ                                                                      . 
อยู่บ้านเลขท่ี                                   ถนน                                               ตําบล/แขวง                                                                       .  
อําเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย์                                                           . 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท                                             อมตะ  วีเอ็น                                                   จํากดั (มหาชน) 
โดยผู้ ถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั                                                                 หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั                                                                เสียง 
หุ้นบริุมสิทธ์ิ                                -                             หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากบั                              -                                เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                                                                          อาย ุ                            ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                            . 

ถนน                                                         ตําบล/แขวง                                            อําเภอ/เขต                                                       . 
จงัหวดั                                                     รหสัไปรษณีย์                                                 หรือ 

(2)                                                                          อาย ุ                            ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                            . 
ถนน                                                         ตําบล/แขวง                                            อําเภอ/เขต                                                       . 
จงัหวดั                                                     รหสัไปรษณีย์                                                 หรือ 

(3)                                                                          อาย ุ                            ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                            . 
ถนน                                                         ตําบล/แขวง                                            อําเภอ/เขต                                                       . 
จงัหวดั                                                     รหสัไปรษณีย์                                                 . 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุ
ผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญั ในวนัท่ี        20  เมษายน 29      .เวลา       14.00         .น. ณ ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือท่ีพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
()  วาระที่ 1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2558 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2558 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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หน้า 2 ของจํานวนหน้า 5 หน้า 

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
()  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ พร้อมทัง้กําหนด

อาํนาจกรรมการ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ช่ือกรรมการ  Dr. Huynh Ngoc Phien   

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  นางสมหะทยั พานิชชีวะ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   วาระที่ 6 เร่ือง พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

 วาระที่ 8 เร่ือง เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
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หน้า 3 ของจํานวนหน้า 5 หน้า 

() การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                                                           . ผู้มอบฉนัทะ 
       (                                                           ) 
ลงช่ือ                                                           . ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                           ) 
ลงช่ือ                                                           . ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                           ) 
ลงช่ือ                                                           . ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                           ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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หน้า 4 ของจํานวนหน้า 5 หน้า 

 
 

ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                  อมตะ  วีเอ็น                                           จํากดั (มหาชน) 
ในการประชุมผู้ จองหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ในวนัท่ี       20 เมษายน 29     .เวลา       14.00         .น. ณ ห้องบุหงา 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือท่ีพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืน 
                                           .                                                                                               .  
 

 วาระท่ี             .เร่ือง                                                                                                                                                              . 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี             .เร่ือง                                                                                                                                                              . 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี             .เร่ือง                                                                                                                                                              . 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี             .เร่ือง                                                                                                                                                              . 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี             .เร่ือง                                                                                                                                                              . 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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หน้า  ของจํานวนหน้า 5 หน้า 

 วาระท่ี             .เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                         . 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
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