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               (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                           (Affix Baht 20 duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                   
      Proxy (Form A.) 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

 วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

   ขา้พเจา้  สญัชาต ิ     
           I/We Nationality                                                                                                                               
          อยู่บา้นเลขที ่              
          Address                  

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
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 ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 

  ขอมอบฉนัทะให ้  
hereby appoint  

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

❑ 2. ชื่อ                  อาย ุ     ปี  
Name              age     years,  

 อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง  
residing at No.  Road  Tambol/Subdistrict 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 
Amphur/District  Province  Postal Code or 

❑ 3. ชื่อ       นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช   อายุ     74    ปี  
 อยู่บา้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย 
 (มสี่วนไดส้่วนเสยีในวาระที ่8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัช ี2564/ ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษ 

ทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที ่42 นี้)  
Name     Miss Potjanee Thanavaranit  age     74 years,   
residing at No. 57 Park Ventures Ecoplex, 22nd floor, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand. 
(Having interest in Agenda 8 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders No.42)  

❑ 4.  ชื่อ        รองศาสตราจารย์ธติพินัธุ์ เชือ้บุญชยั  อายุ     68    ปี  
อยู่บา้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย 

 (มสี่วนไดส้่วนเสยีในวาระที ่8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัช ี2564/ ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษ
ทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที ่42 นี้)  
Name    Assoc. Prof. Tithiphan Chuerboonchai age     68    years,  
residing at No. 57 Park Ventures Ecoplex, 22nd floor, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand. 
(Having interest in Agenda 8 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders No.42)  
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัจนัทรท์ี ่25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.  
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders No.42 through electronic media (E-AGM) in accordance with the rules stipulated in the laws related to 
electronic meeting on Monday, 25 January 2021 at 14.00 hours. 
 
กิจการใดท่ีผู้รบัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, 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 
                (                                                                              ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 
 


