
   

 

 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
 
 
 

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

 
 

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

หุ้นสามญั                                 หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั รวม         เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ                   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง 

 
)3(   ขอมอบฉนัทะให้  
          1                                                                     อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                   ถนน                           .  
          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์                 
 
 2                                                                     อาย ุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                   ถนน                            . 
          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์             
            
 3                                                                     อาย ุ           ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                   ถนน                             
          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 

 
)4( ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 

        วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 30/2552  
    ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2552 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552  

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

  

 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 



   

 

 
 วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารอง          

ตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2255  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 

 วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 3255  
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

� การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
� การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. ช่ือกรรมการ    คณุสวิุทย์  จินดาสงวน  

        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
2. ช่ือกรรมการ   คณุสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร 

        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
3. ช่ือกรรมการ   คณุธนพล  ศริิธนชยั  

        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 3255  

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

 
วาระที่ 7   พจิารณาแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 3255  

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 8    พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มิได้จ าหน่ายของบริษัทฯ  
 จ านวน 7,875179,75  หุ้น 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 



   

 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตหิลักการการท าประกันภัยส าหรับความรับผิดชอบของกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ 
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

 
)5( การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลง 

คะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
 
)6( ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

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

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

   

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

  
หมายเหตุ  
1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 



   

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 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 
 
 

วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
  
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
  
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
 
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
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วาระที่...............เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

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

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

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

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

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

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

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

  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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