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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์_______________
Shareholder’s registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
Having office residing at No.
อาเภอ/เขต
District

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหำชน)
Who is the shareholder of U CITY Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
Holding a total number of

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and entitled to vote in the number of

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

 หุน้ สามัญ
Ordinary share of

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, entitled to vote in the number of

เสียง
votes

 หุน้ บุรมิ สิทธิ
Preferred share of

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, entitled to vote in the number of

เสียง
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่ )
Hereby grant (Please choose one option)
กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทาเครือ่ งหมาย   1.ชื่อ
Name
และระบุรายละเอียดของผูร้ บั มอบฉันทะ
ถนน
If choosing No. 1 please mark 
Road
and provide details of the proxies.
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district

จังหวัด
Province

อาเภอ/เขต
District

รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ชื่อ
Name
ถนน
Road

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years residing at No.

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หรือ
Or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years residing at No.
อาเภอ/เขต
District

กรณี เลือ กข้อ 2. ให้ท าเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2 please mark
 and select the independent
directors.
.

 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:
 นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร หรือ
Mr. Chaiwat Atsawintarangkun or
 นายพลากร หวั่งหลี
Mr. Plakorn Wanglee
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
อิ ส ระคนอื่ น เป็ น ผู ้ร ับ มอบฉัน ทะแทน (ข้อ มูล ของกรรมการอิ ส ระปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564)
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is
unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be
appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are
set out in Enclosure 10 of the Invitation to the Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2021)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุ งเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2021 on Wednesday March 31, 2021, at 2.00 p.m., the Surasak ballroom, 11th Floor, Eastin
Grand Hotel Sathorn Bangkok, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, or such other date,
time and place as the meeting may be held.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Ordinary share of
shares and having the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Preferred share of
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
Totaling
votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วำระที่ 1
Agenda 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบ
Message from the Chairman to the Meeting.
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 2
Agenda 2

วำระที่ 3
Agenda 3

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2563
To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
To acknowledge the report of the Company’s business operation for the fiscal year ended 31
December 2020.
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 4
Agenda 4

วำระที่ 5
Agenda 5

พิจำรณำและอนุ มัติรำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
To consider and approve the Company’s and its subsidiaries’ report and consolidated financial
statements for the fiscal year ended 31 December 2020.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
พิจำรณำและอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
To consider and approve no distribution of the dividend payment for the fiscal year ended 31
December 2020.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วำระที่ 6
Agenda 6

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
To consider the election of directors to replace those who will retire by rotation.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เลือกตัง้ กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อทัง้ หมด
Elect the entire group of nominated directors

วำระที่ 7
Agenda 7

 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
 เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Elect each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
Director’s name Mr. Rungson Sriworasat
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
2. ชื่อกรรมการ
นายสุรจิตร ก้องวัฒนา
Director’s name Mr.Surajit Gongvatana
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
3. ชื่อกรรมการ
นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ
Director’s name Ms. Soraya Satiangoset
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2564
To consider and determine the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committee for the
year 2021.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วำระที่ 8
Agenda 8

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้ สุด 31 ธันวำคม
2564
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the fiscal
year ended 31 December 2021.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วำระที่ 9
Agenda 9

พิจำรณำและอนุมัติกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
To consider and approve the Company’s disposal of assets.
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 9.1

พิจำรณำและอนุ มัติธุรกรรมกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อร่วมลงทุนกับ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Agenda 9.1 To consider and approve the disposal transaction of the Company and its subsidiaries’ assets for the
joint venture with Nobel Development Public Company Limited.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 9.2 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินบำงส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
Agenda 9.2 To consider and approve the partial disposal transaction of the Company and its subsidiaries’ assets.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วำระที่ 9.3 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินบำงส่วนในทวีปยุโรปของบริษัทย่อย
Agenda 9.3 To consider and approve the partial disposal transaction of the subsidiaries’ assets in Europe.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 10

พิ จำรณำและอนุ มั ติ กำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ทฯ จำนวน 8,981,494,150.40 บำท จำกทุ น จด
ทะเบียนเดิมจำนวน 44,900,151,132.80 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 35,918,656,982.40 บำท
Agenda 10 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 8,981,494,150.40
from the existing registered capital of THB 44,900,151,132.80 to THB 35,918,656,982.40.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 11

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรลดทุน
จดทะเบียน
Agenda 11 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the
Company to be in line with the reduction of the Company’s registered capital.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 12 พิจำรณำและอนุ มัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,293,667,097.60 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิม จำนวน 35,918,656,982.40 บำท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจำนวน 133,212,324,080.00 บำท
โดยกำรออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,998,307,450 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 3.20 บำท และหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 3.20 บำท
Agenda 12 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB
97,293,667,097.60, from the existing registered capital of THB 35,918,656,982.40 to THB
133,212,324,080.00 by issuing 28,998,307,450 newly issued preferred shares, with a par value of
THB 3.20 per share, and 1,405,963,518 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 3.20
per share.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 13

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 13 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the
Company to be in line with the increase of the Company’s registered capital.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 14 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรออกหุน้ บุริมสิทธิเพิ่มทุน
Agenda 14 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company to be in line
with the issuance of the newly issued preferred shares.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 15 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
Agenda 15 To consider and approve the issuance and allocation of the Company’s newly issued shares.
วำระที่ 15.1 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,062,878,178 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
3.20 บำท ให้แก่ผู้ถอื หุน้ สำมัญเดิมและผู้ถอื หุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights
Offering)
Agenda 15.1 To consider and approve the issuance and allocation of the Company’s 28,062,878,178 newly issued
preferred shares, with a par value of THB 3.20 per share, to the existing common shareholders and
preferred shareholders on a pro rata basis (Rights Offering).
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 15.2 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 935,429,272 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 3.20
บำท เพือ่ เสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัดตำมแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate)
Agenda 15.2 To consider and approve the issuance and offering of the Company’s 935,429,272 newly issued
preferred shares, with a par value of THB 3.20 per share for the offering to specific investors by mean
of general mandate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 15.3 พิจำรณำและอนุ มัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 3.20
บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 3 (U-W3)
และใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 4 (U-W4)
Agenda 15.3 To consider and approve the issuance and offering of the Company’s 1,405,963,518 newly issued
ordinary shares, with a par value of THB 3.20 per share, to accommodate the rights adjustment of the
warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 3 (U-W3) and the warrants to
purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 4 (U-W4).
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วำระที่ 16 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
Agenda 16 To consider other business (if any).
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be
deemed incorrect and is not the vote cast by the shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any
agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those
specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance
with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed
(
ลงชื่อ/Signed
(
ลงชื่อ/Signed
(
ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
)

หมำยเหตุ/Remarks
1.

2.

3.

4.
5.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณี ท่ีผถู้ ื อหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This Proxy Form C. is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand
to be the share depository.
หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business.
ผูถ้ ื อหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different
proxies to vote separately.
วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
ในกรณี ท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy
Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่
31 มี น าคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งสุ ร ศั ก ดิ์ บอลรู ม ชั้ น 11 โรงแรมอี ส ติ น แกรนด์ สาทร กรุ ง เทพฯ เลขที่ 33/1
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of U CITY Public Company Limited at the Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2021 on Wednesday March 31, 2021, at 2.00 p.m., the Surasak ballroom, 11th Floor,
Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, or such
other date, time and place as the meeting may be held.
 วำระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes






วำระที่
เรือ่ ง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วำระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วำระที่
เรือ่ ง
Agenda
Re:
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

