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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 
---------------------------- 

 

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

(1) ขาพเจา / I/ We                  สัญชาติ/Nationality                             . 
อยูบานเลขที่/ 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 

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

(3) ขอมอบฉันทะให  
       hereby appoint 

 

(3.1)                                     อาย ุ                        ป 
               age                   years 

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

 

(3.2)          นายโกศล โพธิ์สุวรรณ                        อาย ุ        64           ป 
                         Mr. Kosol Phosuwan                      age                    years 

อยูบานเลขที่      70/225     ถนน  -        ตําบล/แขวง        คันนายาว                                
residing at        road  Tambon/Sub-district       
อําเภอ/เขต                     คันนายาว                  จังหวัด        กรุงเทพมหานคร          ไปรษณีย  102030   หรือ 
Amphur/District             Province      Postal Code  or 
 

(3.3)          นายพินิจ วุฒิพันธุ                        อาย ุ        73              ป 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age                    years 

อยูบานเลขที่      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 

โปรดกาเครื่องหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว/ Please select only one proxy 

อากรแสตมป 
20 บาท 
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(3.4)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา อายุ        66             ป 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age                       years 

อยูบานเลขที่      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  
 

(3.5)          นายปฏิมา จีระแพทย                      อาย ุ      53             ป 
                         Mr. Patima Jeerapaet                     age             years 

อยูบานเลขที่                   3 ถนน  - ตําบล/แขวง     คลองตันเหนือ                                  
residing at         3 road  - Tambon/Sub-district Klongton-Nua 
 อําเภอ/เขต                    วัฒนา จังหวัด         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย           10110  หรือ 
Amphur/District  Wattana  Province     Bangkok Postal Code 10110 or 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน  
ครั้งท่ี 1/2563 ในศุกร ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองจตุรทิศ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

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. 1/2020 to be held Friday, 24 July 2020 at 14.00 hours, at Chaturathit Room, 3rd Floor, Golden 
Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or such other 
date, time and place should the meeting be postponed. 
 

(4) ขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 
2563 

Agenda 1 To certify the minutes of the shareholder meeting for the year 2020 held on  8 May  2020 
 

                 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย สําหรับ (ก) หุนสามัญในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส 
จํากัด จํานวนไมเกิน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด และ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ          
เวนเจอรส จํากัด ตามสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัดและบริษัท 
Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

Agenda 2 To consider and approve the acquisition of assets for (a) ordinary shares in Wealth 
Ventures Company Limited for the amount of not exceeding 1,800,000  shares in the ratio 
of not exceeding 40 of the total shares of Wealth Ventures Company and (b) right of claim 
in the loan of Wealth Ventures Company Limited according to the Loan Agreement 
between Wealth Ventures Company Limited and Cleveland Universe Limited dated 20 
May 2020 (as amended) 

 

                         (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 3 To consider and approve registered capital increase of the Company and to consider and 
approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company 
regarding the registered capital so as to reflect the registered capital increase of the 
Company 

 

  (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)  

Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company 
to be offered for sale to the existing shareholders proportionate to their respective 
shareholding (Rights Offering)  

 

                   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)  
Agenda 5 To consider and approve the authorisation for the board of directors of the Company to 

allocate the newly issued ordinary shares of the Company under a general mandate  
 

                   (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
Agenda 6 Other business (if any) 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be 
regarded as the vote cast by me/us as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the 
meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of 
fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us 
in the proxy form, shall have an effect as if such actions 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. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 
 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตามแนบ  
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the 
attachment to the Proxy Form (Form B) 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 Appointment of a proxy by the shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 
 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ในวันศุกร ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ  หองจตุรทิศ ชั้น 3 
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

      For the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 to be held Friday, 24 July 2020 at 14.00 
hours, at Chaturathit Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, 
Huaykwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

       

---------------------------- 
 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 



  สิ่งท่ีสงมาดวย 10 
 

101/102 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
            

                                                  Approve      Disapprove     Abstain 
 
 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 




