
เอกสารแนบ �! 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที(แต่งตั 'งคัสโตเดยีนในประเทศไทยเท่านั'น 

 
 เขียนที                                                     . 
      วนัที            เดือน  เมษายน  พ.ศ. ,**- 

 
 

(�) ข้าพเจ้า                                                                                                  สญัชาต ิ                                           . 
 อยู่บ้านเลขที                                            ถนน                                         ตําบล/แขวง                                      .  
       อําเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย์                                    .                           
. 
 ($) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ยนูเิวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม                               หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสยีง ดงันี � 

 หุ้นสามญั                                                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ                                                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง 

 
(!)   ขอมอบฉนัทะให้  

� �. ชื อ       อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที   
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

� $. ชื อ       อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที   
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 

� !. ชื อ    นายสวุิทย์ จินดาสงวน      อาย ุ   %E   ปี อยู่บ้านเลขที   %@ ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ ชั �น $$                    . 
ถนน          วิทย ุ ตําบล/แขวง          ลมุพินี อําเภอ/เขต           ปทมุวนั   
   
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์      �I!!I  หรือ 

� ". ชื อ    นายนรรัตน์ ลิ มนรรัตน์      อาย ุ   %%   ปี อยู่บ้านเลขที   %@ ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ ชั �น $$                    . 
ถนน          วิทย ุ ตําบล/แขวง          ลมุพินี อําเภอ/เขต           ปทมุวนั   
   
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์      �I!!I  หรือ 

 
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม   
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั �งที  !%/$%%@ ในวนัจนัทร์ที  $� เมษายน $%%@ เวลา IE.!I น. ณ ห้องวิคเตอร์ $-! วิคเตอร์คลบั  
ชั �น B ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ เลขที  %@ ถนนวิทย ุแขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร �I!!I หรือที พงึจะเลื อนไป
ในวนัเวลาและสถานที อื นด้วย 
 

 
 

อากรแสตมป์ 

�� บาท 

ผู้ที�มาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี�มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 



 (") ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
� มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
� มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
 � หุ้นสามญั หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้         เสยีง 
 � หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้                   เสยีง 

        วาระที( .  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครั'งที( )>/,**? ซึ(งประชุมเมื(อวนัอังคารที(  
  ,) เมษายน ,**?   
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
                เห็นด้วย        เสียงไม่เห็นด้วย          เสียงงดออกเสยีง                เสยีง   
 
วาระที( , รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ,**? 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
    เห็นด้วย        เสียงไม่เห็นด้วย          เสียงงดออกเสยีง                เสยีง    
 
วาระที( )  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ 'นสุด ณ วนัที( ). ธันวาคม  

  $%%& 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
     เห็นด้วย        เสียงไม่เห็นด้วย          เสียงงดออกเสยีง                เสยีง   
 
วาระที( >   พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรกาํไรเพื(อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย สาํหรับผล 
   การดาํเนินงานสิ 'นสุด ณ วนัที( ). ธันวาคม ,**?  
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
     เห็นด้วย        เสียงไม่เห็นด้วย          เสียงงดออกเสยีง                เสยีง    
 
วาระที( 5  พจิารณาอนุมติัเลือกตั 'งกรรมการแทนกรรมการที(ออกจากจากตาํแหน่ง ตามวาระประจาํปี 2557 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �  

 การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ 
         เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                 เสียง   
    การแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

1. ชื อกรรมการ   นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ    
          เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง  
    2. ชื อกรรมการ   นายปณต สริิวฒันภกัด ี
          เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 



3. ชื อกรรมการ   นายวรวรรต ศรีสอ้าน  
          เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง  
 
วาระที( 6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี ,**- 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   
                                   เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง  
 
วาระที( 7   พจิารณาแต่งตั 'งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี ,**- 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
     เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
 
วาระที( 8   พจิารณาอนุมตัใิห้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ' ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน)  
  ขายที(ดนิให้แก่บุคคลเกี(ยวโยง 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
    เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
 
 วาระที( 9  พจิารณาเรื(องอื(นๆ (ถ้าม)ี 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
     เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
 

 (%) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที ไม่เป็นไปตามที ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

 
(&) ในกรณีที ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที ที 

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงหรือ
เพิ มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจการใดที ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทาํไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีที ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
ลงชื�อ ........................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

ลงชื�อ ........................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

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

ลงชื�อ ........................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

   

ลงชื�อ ........................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ 
 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที ผู้ถือหุ้นที ปรากฏชื อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั �น 
2. หลกัฐานที ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับรับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  

3. ผู้ ถือหุ้นที มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ในกรณีที มีวาระที จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

  
  



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูเิวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั �งที   !%/$%%@  ในวนัจนัทร์ที  $� เมษายน $%%@ เวลา IE.!I น.  ณ ห้องวิคเตอร์ $-
! วิคเตอร์คลบั ชั �น B ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ เลขที  %@ ถนนวิทย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร �I!!I  หรือที พงึจะ
เลื อนไปในวนั เวลาและสถานที อื นด้วย 
 

วาระที(...............เรื(อง ....................................................................................................................................   
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
              เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
วาระที(...............เรื(อง ....................................................................................................................................   
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
              เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
 
วาระที(...............เรื(อง ....................................................................................................................................   
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
              เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
  
วาระที(...............เรื(อง ....................................................................................................................................   
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �    
    เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง  
 
วาระที(...............เรื(อง เลือกตั 'งกรรมการ  

  ชื�อกรรมการ..................................................................................................................  
     เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 

  ชื�อกรรมการ..................................................................................................................  
    เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
 ชื อกรรมการ..................................................................................................................  
     เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 

  ชื�อกรรมการ..................................................................................................................  
     เห็นด้วย           เสยีงไม่เห็นด้วย             เสยีงงดออกเสยีง                เสยีง 
   
          
 

 




