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ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                           (Affix Baht 20 duty stamp) 

Proxy (Form B.) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

  (1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ     
           I/We Nationality                                                                                                                               
          อยู่บา้นเลขที ่                   

Address            

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ยนิูเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
being a shareholder of Univentures Public Company Limited (the “Company”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  ดงัน้ี 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
� หุน้สามญั    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
� หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 

  (3) ขอมอบฉนัทะให ้  
hereby appoint  

 1. ชื่อ                  อาย ุ     ปี  
 Name              age years, 

อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง  
residing at No.  Road  Tambol/Subdistrict 
อําเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Amphur/District  Province  Postal Code  or 

 2. ชื่อ                  อาย ุ     ปี  
 Name              age years, 

อยูบ่า้นเลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง  
residing at No.  Road  Tambol/Subdistrict 
อําเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Amphur/District  Province  Postal Code  or 

 3. ชื่อ             นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช   อาย ุ    72    ปี  
อยูบ่า้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย     

 (มสีว่นไดส้่วนเสยีวาระที ่6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัสาํหรบัรอบบญัชปีี 2562)  
Name    Miss Potjanee Thanavaranit  age     72    years,  

residing at No. 22nd floor, Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330,  

Thailand.      
(Interest in the agenda considered: Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal 
year 2019)  

 4. ชื่อ        นายสวุทิย ์ จนิดาสงวน  อาย ุ    65     ปี  
อยูบ่า้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย     
(มสีว่นไดส้่วนเสยีวาระที ่6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัสาํหรบัรอบบญัชปีี 2562)   

Name    Mr. Suwit Chindasanguan  age     65 years,   

residing at No. 22nd floor, Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330,  

Thailand.      
(Interest in the agenda considered: Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal 
year 2019)  
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ครัง้ที่ 40 ในวนัพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 

โรงแรม ด ิโอกุระ เพรสทจี กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืที่จะพงึเลื่อนไป 

ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General 

Meeting of the shareholders No. 40 on Thursday 17 January 2019 at 14.00 hrs. at Grand Ballroom, 3rd Floor, The Okura 

Prestige Bangkok Hotel, Bangkok, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, or at any adjournment 

thereof to any other date, time and place. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระท่ี  1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทั ประจาํปี 2561 ครัง้ท่ี 39 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 18 

มกราคม 2561 

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders No. 39 which 
was held on 18 January 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve     ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

Agenda 2  To acknowledge the Company's performance of fiscal year ended 30 September 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve     ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3        พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

Agenda 3  To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended 30 September 2018. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve     ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  
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วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการดาํเนินงานสําหรบัปี 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561   

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits derived from operational results for the legal reserve 
and dividend payment for the fiscal year ended 30 September 2018 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 To consider and approve the election of the directors in replacement of the directors whose term will 
expire by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
       Vote for all the nominated candidates as a whole 

        เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain   

      การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

          Vote for an individual nominee 

1. ชื่อกรรมการ   นายธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั 

1. Mr. Tithiphan Chuerboonchai 

         เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain   

   

2. ชื่อกรรมการ   นายสทิธชิยั ชยัเกรยีงไกร 

2. Mr. Sithichai Chaikriangkrai 

         เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain     

 

3. ชื่อกรรมการ   นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์ 

3. Mr. Nararat Limnararat 

         เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain     

วาระท่ี  6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั สาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2019 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  
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วาระท่ี  7           พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the fiscal 

year 2019 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม ในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

Agenda 8 To consider and approve the additional issuance and offering of debentures with the amount not 

exceeding Baht 2,000 Million 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  9         พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดย 

ผู้ถือหุ้นของบริษทั และการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

Agenda 9  To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association (Article 22, 23 and 29) 

in relation to the convening of shareholders’ meeting by the shareholders and the electronic conferencing 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี 10           เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve     ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be 

deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ

ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 

or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ

ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our 

intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 

                            ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                             (                                                                            ) 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                             (                                                                            ) 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                             (                                                                            ) 

 

 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                             (                                                                            ) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole 

or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

2. ในกรณีทีม่วีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to 

Proxy Form B. shall be used. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ยนิูเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of Univentures Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ครัง้ที่  40 ในวนัพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand 

Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders No. 40 on Thursday 17 January 2019 at 14.00 hrs. at Grand 

Ballroom, 3rd Floor, The Okura Prestige Bangkok Hotel, Bangkok, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 

10330, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 

     

วาระที ่ เรื่อง    

Agenda Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที ่ เรื่อง   เลอืกตัง้กรรมการ  (ต่อ)  

Agenda Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชื่อกรรมการ    

Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    

Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    

Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    

Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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