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ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
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 ค.)                                       Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form C.) 
(ส าหรบัผูถ้ือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้ 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

  (1) ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที ่                           
          Address                  

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ยนิูเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Univentures Public Company Limited (the “Company”)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  ดงันี้ 
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 อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชื่อ                             อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชื่อ                นายสุวทิย ์จนิดาสงวน อาย ุ   59   ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 57 ปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ 22 
ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  
Name    Mr. Suwit Chindasanguan age    59   years, residing at No. 22nd floor, Park Ventures Ecoplex, 57 
Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand. 

 4. ชื่อ                นายนรรตัน์ ลิม่นรรตัน์  อาย ุ   55    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 57 ปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ 22
ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  
Name    Mr. Nararat Limnararat age    55   years, residing at No. 22nd floor, Park Ventures  Ecoplex, 57 
Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand. 

 

 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ในวนัองัคารที ่9 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร ์ออฟฟิศ 
ทาวเวอร ์เลขที ่98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders no.1/2014 on Tuesday 9 December 2014 at 10.00 hours, at Meeting Room, 8th floor, Sathorn 
Square Office Tower, no. 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any 
other date, time and place. 

 
 

สญัชาต ิ
nationality 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

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

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางสว่น คอื  หุน้สามญั    หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   เสยีง 
Grant Partial shares of Ordinary share                   shares, entitled to vote right                 votes 

วาระท่ี  1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 21 เมษายน 2557 
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 

21, 2014 
 (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  2  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ ากัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า (“ทรสัต์”) โดยในการเข้าท าธรุกรรมดงักล่าว บริษทั เลิศรฐัการ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัจะเป็นผู้เข้าท าธรุกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดิน ให้เช่าอาคารส านักงาน ส่ิงปลูก
สร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ของโครงการปารค์เวนเชอร ์อีโคเพลก็ซ์แก่ทรสั
ตีซ่ึงกระท าในนามของทรสัต ์และเพื่อประโยชน์ของทรสัตซ่ึ์งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษทั  

Agenda Item 2 To consider and approve the entering into the transaction with the Real Estate Investment Trust (the 
“REIT”) of Lert Rattakarn Co., Ltd., a subsidiary of the Company, to enter into the transaction of the 
subleasing of land and the leasing the office building, structures, mechanical and electrical systems and 
the disposal of other assets of the Park Venture Ecoplex Project of to the Trustee, on behalf of and for the 
benefit of the REIT, whereby such transaction constitutes asset disposal transaction of the Company  

  (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  3   พิจารณาอนุมติัให้ GOLD เข้าท าธรุกรรมกบัทรสัต์และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคาร
ส านักงาน ส่ิงปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรพัย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร ์
ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ของบริษทั นอรท์ สาธร เรียลต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ GOLD แก่ทรสัตีซ่ึงกระท าใน
นามของทรสัต ์และเพ่ือประโยชน์ของทรสัตซ่ึ์งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษทั 

Agenda Item 3 To consider and approve GOLD to enter into the sublease transaction of land and office building, 
structures, mechanical and electrical systems and the disposal of other assets of the Sathorn Square 
Office Tower Project of North Sathorn Realty Co.,Ltd., a subsidiary of GOLD, to the Trustee, on behalf of 
and for the benefit of the REIT, whereby such transaction constitutes an asset disposal transaction of the 
Company. 

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



 

  3/6 

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

  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติัให้ GOLD เข้าท ารายการจองซ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัต ์ซ่ึงถือเป็นรายการได้มาซ่ึง 
ทรพัยสิ์นของบริษทั 

Agenda Item 4 To consider and approve GOLD to subscribe for the unit of the REIT, which constitutes an asset 
acquisition transaction of the Company. 

 (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 พิจารณาอนุมติัให้ GOLD ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเข้าซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรงุเทพบ้านและท่ีดิน จ ากดั 
(มหาชน) (“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต า่ท่ีท าให้ GOLD ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้ GOLD มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท 
คิดเป็นมูลค่าทัง้ส้ิน 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซ่ึงถือเป็นรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น
ของบริษทัและเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

Agenda Item 5  To consider and approve GOLD, a subsidiary of the Company, to acquire 1,780,000,000 ordinary shares, 
the equivalent to 100% of the total paid-up shares in Krungthep Land Public Company Limited 
(“KLAND”),, or in the minimum amount that GOLD can hold KLAND’s shares of not less than 51% of 
amount of sold shares of KLAND and GOLD will have the controlling power in KLAND at the price of Baht 
2.00 per share, totaling Baht 3,560,000,000 from the existing shareholders of KLAND, whereby the 
transaction constitutes an asset acquisition transaction and a connected transaction of the Company. 

  (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 6 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda Item 6 To consider other business (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     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร
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. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ
ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คั สโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 Evidence to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัรบัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน  
Letter of Certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 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. 

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื
มอบฉนัทะแบบ ค. 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 C. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั  ยนิูเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of Univentures Public Company Limited 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ในวนัองัคารที ่9 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร 
สแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที ่98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2014 on Tuesday 9 December 2014 at 10.00 hours, at 
Meeting Room, 8th floor, Sathorn Square Office Tower, no. 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, or 
at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 

      

 
วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item 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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(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item 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:- 
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วาระที ่ เรื่อง   เลอืกตัง้กรรมการ  (ต่อ)  
Agenda Item 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 

 
 


