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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
 
 
 
 เขียนที ่                                                   . 
      วนัท่ี           เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557 

 
 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                  สญัชาต ิ                                           . 
 อยูบ้่านเลขท่ี                                           ถนน                                         ต าบล/แขวง                                      .  
       อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย์                                    .                           
. 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ยนูเิวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                               หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั                                                หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ                                                หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสยีง 

 
(3)   ขอมอบฉนัทะให้  

 1. ช่ือ       อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขท่ี  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 2. ช่ือ       อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขท่ี  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 3. ช่ือ    นายสวุิทย์ จินดาสงวน      อาย ุ   59   ปี อยูบ้่านเลขที่  57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ 22                    . 
ถนน          วิทย ุ ต าบล/แขวง          ลมุพินี อ าเภอ/เขต           ปทมุวนั      
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์      10330  หรือ 

 4. ช่ือ    นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์      อาย ุ   55   ปี อยูบ้่านเลขที่  57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ 22                    . 
ถนน          วิทย ุ ต าบล/แขวง          ลมุพินี อ าเภอ/เขต           ปทมุวนั      
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์      10330  หรือ 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม    
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 35/2557 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์
คลบั  ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึง
จะเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

        วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัองัคารที่  
  23 เมษายน 2556   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 
 
 
 

 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
  2556 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผล

การด าเนินงานสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากจากต าแหน่ง ตามวาระประจ าปี 2557 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

� การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

� การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
1. ช่ือกรรมการ   นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช    

        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

2. ช่ือกรรมการ   นายปณต สริิวฒันภกัด ี
        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

3. ช่ือกรรมการ   นายวรวรรต ศรีสอ้าน  
        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

 วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ขายที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวโยง 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลง คะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร  

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 
 
 

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

  
 

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

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

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

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

 (........................................................................)  
 
 
  
หมายเหตุ  
1 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
     ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่  35/2557    ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องวิค
เตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

วาระที่ ...............เร่ือง ....................................................................................................................................
  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 
วาระที่ ...............เร่ือง ....................................................................................................................................
  
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 
วาระที่ ...............เร่ือง ....................................................................................................................................
  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
  
วาระที่ ...............เร่ือง ....................................................................................................................................
  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
         เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

วาระที่...............เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  

  ช่ือกรรมการ..................................................................................................................  
     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

  ช่ือกรรมการ..................................................................................................................  
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

  ช่ือกรรมการ..................................................................................................................  
     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

  ช่ือกรรมการ..................................................................................................................  
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   

    
          
 


