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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

 
            เขียนท่ี ……………………………………………………… 

                  วันท่ี ……… เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

)1(  ขาพเจา                                                                                        สัญชาติ                                                        
 อยูบานเลขท่ี                                    ถนน                           ตําบล/แขวง   
         อําเภอ/เขต     จังหวัด        รหัสไปรษณีย       
 

)2(  เปนผูถือหุนของบริษัท  ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม                              หุน 
 และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                  เสียง ดังน้ี 
 

หุนสามัญ                                 หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ            เสียง 
หุนบุริมสิทธิ                   หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง 

 
(3)   ขอมอบฉันทะให  
          1                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                                                        
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                 จังหวัด                           รหัสไปรษณีย                 
 
 2                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                                                        
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                 จังหวัด                           รหัสไปรษณีย             
            
 3                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                                                        
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                 จังหวัด                           รหัสไปรษณีย              
 
      

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม   
วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555  ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น. ณ หองวิคเตอร 2-3  วิคเตอรคลับ  ชั้น 8 
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไป
ในวันเวลาและสถานท่ีอื่นดวย 

 
        กจิการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชมุน้ัน  ใหถือเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
      

ลงชื่อ ........................................................................... ผูมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

 (........................................................................)  
  
หมายเหตุ: ผูถือหุนทีม่อบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 
 

อากรแสตมป 
20 บาท 
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หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข  
 
 
 

เขียนท่ี ………………………………………………………… 
      วันท่ี ………..  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 
 

)1(  ขาพเจา                                                                                                       สัญชาติ                                        . 
 อยูบานเลขท่ี                                           ถนน                                         ตําบล/แขวง                              .. 
         อําเภอ/เขต     จังหวัด        รหัสไปรษณีย       
 

 )2(  เปนผูถือหุนของบริษัท  ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม                               หุน 
 และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                  เสียง ดังน้ี 
 

หุนสามัญ                                 หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ             เสียง 
หุนบุริมสิทธิ                   หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง 

 
(3)   ขอมอบฉันทะให  
          1                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                   ถนน                           .  
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                             จังหวัด                           รหัสไปรษณีย                   .             
 
 2                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                   ถนน                           .  
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                             จังหวัด                           รหัสไปรษณีย                    .  
  
 3                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                   ถนน                           .  
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                             จังหวัด                           รหัสไปรษณีย                     . 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม   
วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555  ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น. ณ หองวิคเตอร 2-3  วิคเตอรคลับ  ชั้น 8 
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเล่ือนไป
ในวันเวลาและสถานท่ีอื่นดวย 

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 

        วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 33/2555  
    ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555 

   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้     
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   
 
 
 
 
 

 
 

อากรแสตมป 
20 บาท 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุนสามัญของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จํานวน 

24,000,000 หุน จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ 
โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเขาขายเปนการทํารายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดใน
ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้     
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   

  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี      
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งเขาขายเปนการทํา

รายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 
   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้     
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการซ้ือหุนสามัญของ 
  บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
  4.1.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
        � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   
    4.1.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
        � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   

 4.2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยท้ังหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) โดยสมัครใจ 

  4.2.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
     � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
        � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   
  4.2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

     � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
        � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   
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 4.3. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
              � เห็นดวย    �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   
 

  วาระท่ี 5  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  
       � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)    ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี     
           � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสยีง   

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลง 

คะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  
 
(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ 
........................................................................... ผูมอบฉันทะ 

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

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
(........................................................................)  

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
 (........................................................................)  

   

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
 (........................................................................)  

  
หมายเหต ุ  
1 ผูถือหุนทีม่อบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2 ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชมุมากกวาวาระทีร่ะบไุวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมไดในใบประจาํตอ 
 แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจําตอแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี  1/2555    ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555     เวลา 9:00 น.  ณ หองวิคเตอร 2-3 
วิคเตอรคลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หรือท่ี
พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นดวย 
 
 

วาระท่ี...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง   
 
วาระท่ี...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง   
 
วาระท่ี...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง   
  
วาระท่ี...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
       � เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง   
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หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค  

(สําหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) 
 
  

เขียนท่ี …………………………………………………………………… 
    วันท่ี …………..  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   2555 

 
 

)1(  ขาพเจา                                               สัญชาติ         
 อยูบานเลขที่                                     ถนน                                ตําบล/แขวง                                                     . 
         อําเภอ/เขต     จังหวัด        รหัสไปรษณีย       
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ   
 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน). 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม                          หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                            เสียง  ดังน้ี 

 หุนสามัญ                                        หุน    ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                     เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ                                     หุน    ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                      เสียง                      
  
(2)    ขอมอบฉันทะให  

          1                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                                                        
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                 จังหวัด                           รหัสไปรษณีย                 
 
 2                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                                                        
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                 จังหวัด                           รหัสไปรษณีย             
            
 3                                                                     อายุ            ป อยูบานเลขท่ี                                                        
          ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                 จังหวัด                           รหัสไปรษณีย              
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม   
วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555  ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น. ณ หองวิคเตอร 2-3  วิคเตอรคลับ  ชั้น 8     
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปใน
วันเวลาและสถานท่ีอื่นดวย 

 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

   �  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังน้ี 
   �  มอบฉันทะบางสวน  คือ  

� หุนสามัญ                      หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                            เสียง 
� หุนบุริมสิทธิ                   หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                            เสียง 

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด                             เสียง 
 

 
 

อากรแสตมป 
20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
        วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 33/2555  
    ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555  

   �   (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
�   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

      � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง     �  งดออกเสยีง  ...............เสียง 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุนสามัญของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จํานวน 
24,000,000 หุน จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ 
โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเขาขายเปนการทํารายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดใน
ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี     
      � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง     �  งดออกเสยีง  ...............เสียง 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี            

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งเขาขายเปนการทํา
รายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี     
                 � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง     �  งดออกเสยีง  ...............เสียง 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพ่ือรองรับการซื้อหุนสามัญของ 
  บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
  4.1.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      
    � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง       �  งดออกเสียง  ...............เสียง 
    4.1.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      
    � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง       �  งดออกเสียง  ...............เสียง 

 4.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพ่ือรองรับการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยท้ังหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) โดยสมัครใจ 

  4.2.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      
    � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง        �  งดออกเสียง  ...............เสียง 
  4.2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      
    � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง        �  งดออกเสียง  ...............เสียง 
 
 4.3. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
    � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้      
    � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง        �  งดออกเสียง  ...............เสียง 
 

 วาระท่ี 5  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
   � (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   � (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี     
     � เห็นดวย…………เสียง    �  ไมเห็นดวย...............เสียง        �  งดออกเสียง  ...............เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ 
 ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน  
 
(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม   เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผูมอบฉันทะ 
 (........................................................................)  

 
ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
 (........................................................................)  
   

ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
 (........................................................................)  

 
  
หมายเหต ุ  
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใชเฉพาะกรณทีี่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน   
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 (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานัน้  
2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)   หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนนิการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3 ผูถือหุนทีม่อบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4 ในกรณทีีม่ีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เติมไดในใบประจําตอแบบ 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบประจําตอแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 
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การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 ในพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555  เวลา 9:00 น.  ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอร
คลับ  ชั้น 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หรือท่ีพึงจะเล่ือน
ไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นดวย 
 
  วาระท่ี...............เร่ือง....................................................................................................................................
   �  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   �  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี       
       �  เห็นดวย............เสียง   �  ไมเห็นดวย............เสียง   �  งดออกเสยีง............เสียง   
 
วาระท่ี...............เร่ือง....................................................................................................................................  
   �  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   �  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี       
       �  เห็นดวย............เสียง   �  ไมเห็นดวย............เสียง   �  งดออกเสยีง............เสียง   
 
วาระท่ี...............เร่ือง....................................................................................................................................  
   �  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี       
      �  เห็นดวย............เสียง   �  ไมเห็นดวย............เสียง   �  งดออกเสยีง............เสียง   
 
วาระท่ี...............เร่ือง....................................................................................................................................  
   �  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี       
       �  เห็นดวย............เสียง   �  ไมเห็นดวย............เสียง   �  งดออกเสยีง............เสียง   

  
 
 




