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เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ _______________
Shareholder registration number

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing at No.
อาเภอ/เขต
District

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ซอย
Soi

ถนน
Road

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of U CITY Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
Holding a total number of

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and entitled to vote in the number of

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:

 หุน้ สามัญ
Ordinary shares of

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, entitled to vote in the number of

เสี ยง
votes

 หุน้ บุริมสิทธิ
Preference shares of

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, entitled to vote in the number of

เสี ยง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby grant (Please choose one option)
กรณี เลือกข้อ 1. ให้ทาเครื่ องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผูร้ ับมอบฉันทะ
If choosing No. 1 please mark  and
provide details of the proxies.

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district

จังหวัด
Province

อาเภอ/เขต
District
หรือ
Or

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ชื่อ
Name
ถนน
Road

ปี อยูเ่ ลขที่
years residing at No.

อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub-district

ปี อยูเ่ ลขที่
years residing at No.
อาเภอ/เขต
District

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
2

กรณี เลือกข้อ 2. ให้ทาเครื่ องหมาย 
และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2 please mark  and
select the independent directors.
.

 2. กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
The independent directors of the Company as follows:
 นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
Mr. Rungson Sriworasat
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
อิ ส ระคนอื่ น เป็ นผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะแทน (ข้อ มู ล ของกรรมการอิ ส ระปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8)
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 8.)

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุ รศักดิ์ บอลรู ม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์
สาทร กรุ งเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2019 on Thursday April 25, 2019, at 2.00 p.m., the Surasak ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, No.
33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1
Agenda 1

เรื่ องทีป่ ระธำนแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทรำบ
Message from the Chairman to the Meeting.
(ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 2
Agenda 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
To consider and adopt the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 3
Agenda 3

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
To acknowledge the report of the Company’s business operational for the fiscal year ended 31 December 2018.
(ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
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วำระที่ 4
Agenda 4

วำระที่ 5
Agenda 5

พิจำรณำและอนุมตั ริ ำยงำนและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
To consider and approve the Company and its subsidiaries’ report and consolidated financial statement for the
fiscal year ended 31 December 2018.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
To consider and approve no distribution of the dividend payment for the fiscal year ended 31 December 2018.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 6
Agenda 6

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
To consider the election of directors to replace those who will retire by rotation.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด
Elect the entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Elect each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
Director’s name
Mr. Chaiwat Atsawintarangkun
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ
นายไพศาล ธรสารสมบัติ
Director’s name
Mr. Paisal Tarasansombat
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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3.

ชื่อกรรมการ
Director’s name
 เห็นด้วย
Approve

นายพลากร หวัง่ หลี
Mr. Plakorn Wanglee
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 7
Agenda 7

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่ อยประจำปี 2562
To consider and determine the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committee for the year 2019.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 8
Agenda 8

พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวำคม 2562
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the fiscal year ended
31 December 2019.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 9
Agenda 9

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
To consider other business (if any).
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not the vote cast by the shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
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 …………………………………………... ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...………………..…….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...………………..…….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...………………..…….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...………………..…….)
หมำยเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be
elected.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy
Form B.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นของ บริ ษั ท ยู ซิ ตี้ จำกัด (มหำชน) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจาปี 2562 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุ รศักดิ์ บอลรู ม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ เลขที่ 33/1
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2019 on Thursday April 25, 2019, at 2.00 p.m., the Surasak ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, No.
33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.


วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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