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             (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 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 
 

(3) 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       นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช   อายุ     75    ปี  
 อยู่บา้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย 
 (ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564)   

Name     Miss Potjanee Thanavaranit  age     75 years,   
residing at No. 57 Park Ventures Ecoplex, 22nd floor, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand. 
(There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No.1/2021)  

❑ 3. ชื่อ        นายสุวทิย ์จนิดาสงวน  อายุ     68    ปี  
อยู่บา้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย 

 (ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564)   
Name    Mr. Suwit  Chindasanguan      age     68    years,  
residing at No. 57 Park Ventures Ecoplex, 22nd floor, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand. 
(There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2021)  

❑ 4.  ชื่อ        รองศาสตราจารย์ธติพินัธุ์ เชือ้บุญชยั  อายุ     69    ปี  
อยู่บา้นเลขที ่57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย 

 (ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564)   
 Name    Assoc. Prof. Tithiphan Chuerboonchai age     69    years,  
 residing at No. 57 Park Ventures Ecoplex, 22nd floor, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand 
(There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2021)  
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวนั
พฤหสับดทีี ่16 ธนัวาคม 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 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021 via electronic media (E-EGM) pursuant to related laws and regulations on electronic media conference 
on Thursday 16 December 2021 at 14.00 hours. 

 

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

วาระท่ี   1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ท่ี 42  ซ่ึงประชุมเมือ่วนัจนัทรท่ี์ 25 มกราคม 2564 
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 42 which was 

held on 25 January 2021 

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

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve   ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี   2 รบัทราบผลการด าเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษทั   
Agenda 2 To acknowledge the result of the Company's investment strategy 

 -วาระนี้ไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ -  
-This agenda has no voting because it is an agenda to acknowledge- 

วาระท่ี   3 พิจารณาและอนุมติัการลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากดั ในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงการถือหุ้นทางอ้อมในบริษทั พีพีทีซี จ ากดั และบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั   

Agenda 3 To consider and approve the investment of Univentures BGP Company Limited in Eastern Cogeneration Company 
Limited in order to acquire indirect shareholding in PTTC Company Limited and SSUT Company Limited 

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

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve   ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี   4      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 4  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 ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve   ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือ
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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                                                                             ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                            ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                            ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                            ) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

Supplement to Proxy Form B. 

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

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ในวนัพฤหสับดทีี ่16 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น.  
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 via electronic media (E-EGM) on Thursday 16 December 2021 at 
14.00 hours. 

 

     
 

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Subject : 

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

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Subject : 

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

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Subject : 

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

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

 


