
   

 

 
 
 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  

(ส ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 
 
  

เขียนท่ี …………………………………………………………………… 
    วนัท่ี ………..  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2553 

 
 

)1( ข้าพเจ้า                                               สญัชาต ิ        
 อยู่บ้านเลขท่ี                                     ถนน                                ต าบล/แขวง                                                     . 
         อ าเภอ/เขต     จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์       
 ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั   
 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั )มหาชน(          . 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                          หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                            เสียง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั                                        หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                     เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ                                     หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                      เสียง                                         
  
(2)    ขอมอบฉนัทะให้  

          1                                                                     อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                        
          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์                 
 
 2                                                                     อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                        
          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์             
            
 3                                                                     อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                        
          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์              
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 31/2553 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น.ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชัน้  2  
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค  เลขท่ี 199 ถนนสขุมุวิท 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

)3( ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
    มอบฉนัทะบางสว่น  คือ  

 หุ้นสามญั                      หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                            เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ                   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                             เสียง 

 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า 1  ของจ านวน 6 หน้า 



   

 

 
 
 

)4( ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
        วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 30 /255 2  
    ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2552 

     )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

      เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 525 2  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
      เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 

 
 วำระที่ 3  พจิำรณำอนุมัตงิบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 
วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผล และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเพื่อเป็นทุนส ำรอง          

ตำมกฎหมำย ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2255  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 

 วำระที่ 5  พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 3255  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 

� การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
� การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. ช่ือกรรมการ    คณุสวิุทย์  จินดาสงวน  

     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
2. ช่ือกรรมการ   คณุสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร 

     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
3. ช่ือกรรมการ   คณุธนพล  ศริิธนชยั  

     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 

วำระที่ 6   พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 3255  

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 

หน้า 2  ของจ านวน 6 หน้า 



   

 

 
 
 
วำระที่ 7   พจิำรณำแต่งตัง้ และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 3255  

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
  
วำระที่ 8    พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่มิได้จ ำหน่ำยของบริษัทฯ  
 จ ำนวน 179,757,875 หุ้น 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 
วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัตหิลักกำรกำรท ำประกันภัยส ำหรับควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ

ผู้บริหำรของบริษัทฯ 
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 
 
วำระที่ 10  พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้     
     เห็นด้วย…………เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง  ...............เสยีง 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสยีง    
            นัน้ไมถ่กูต้องนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

 
)6( ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ   เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 )........................................................................(  

 
ลงช่ือ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 
)........................................................................(  

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

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

 

หน้า 3 ของจ านวน 6 หน้า 

หน้า 3  ของจ านวน 6 หน้า 



   

 

 
 
 
 
  
หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2 หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 )1(   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 )2( หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบ 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 4 ของจ านวน 6 หน้า 



   

 

 
 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 31/2553  ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น.  ณ ห้อง
ควีนส์ ปาร์ค 3 ชัน้  2  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค   เลขท่ี 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
  

วำระที่...............เร่ือง.................................................................................................................................... 
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
         เห็นด้วย............เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............เสียง   งดออกเสียง............เสียง   
 
วำระที่...............เร่ือง.................................................................................................................................... 
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
         เห็นด้วย............เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............เสียง   งดออกเสียง............เสียง   
 
วำระที่...............เร่ือง.................................................................................................................................... 
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
         เห็นด้วย............เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............เสียง   งดออกเสียง............เสียง   
 
วำระที่...............เร่ือง.................................................................................................................................... 
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย............เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............เสียง   งดออกเสียง............เสียง  
 
วำระที่...............เร่ือง.................................................................................................................................... 
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

 วำระที่...............เร่ือง....................................................................................................................................  
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
         เห็นด้วย............เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............เสียง   งดออกเสียง............เสียง   

 วำระที่...............เร่ือง...................................................................................................................................  
   )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้    
         เห็นด้วย............เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............เสียง   งดออกเสียง............เสียง    
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 วำระที่...............เร่ือง เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
          เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................................................  
         เห็นด้วย..........เสียง    ไมเ่ห็นด้วย..........เสียง    งดออกเสียง..........เสียง   
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