สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7

แบบ ค. (Form C.)

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ _______________
Shareholder registration number

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of Baht 20

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Having office located at
Road
Subdistrict
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ ยู ซิตี้ จำกัด (มหำชน)
Who is the shareholder of U CITY Public Company Limited
โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
Holding a total of

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes

 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preference share
shares having the vote equal to
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

เสี ยง
votes

 หุน้ สามัญ
Ordinary share

กรณีเลือกข้ อ 1. ให้ ทาเครื่องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1 please mark 
and provide details of the proxies.

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age

ปี อยูเ่ ลขที่
years residing at
อาเภอ/เขต
District

ตาบล/แขวง
Subdistrict
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูเ่ ลขที่
Age
years residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Subdistrict
District
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

หรื อ
Or

กรณีเลือกข้ อ 2. ให้ ทาเครื่องหมาย 
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2 please mark 
and select one of the independent
directors.
.

 2. กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
The independent directors of the Company as follows:
 นายพลากร หวัง่ หลี หรื อ
Mr. Plakorn Wanglee or
 นายไพศาล ธรสารสมบัติ
Mr.Paisal Tarasansombat
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิ ส ระผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ ส ามารถเข้าประชุ มได้ ให้
กรรมการอิ ส ระคนอื่ น เป็ นผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะแทน (ข้อ มู ล ของกรรมการอิ ส ระ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)
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 6)

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู ้ถื อหุ ้ นครั้ งที่ 2/ 2561 ในวัน ศุ กร์ ที่ 12 ตุ ลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม 1 ชั้น 8 โรงแรมอี ส ติ น มักกะสั น
กรุ งเทพฯ เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 2/2018, to be held on Friday October 12, 2018, at 2.00 p.m., at the Ballroom 1, 8th Floor, Eastin
Hotel Makkasan Bangkok, No.1091/343 New Petchburi Road, Makkasan Subdistrict, Rajthevi District, Bangkok
10400, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Preference share
shares and having the right to vote equal to
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
Totaling
votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

วำระที่ 1
Agenda 1

เรื่ องที่ประธำนแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบ
Message from the Chairman to the Meeting.
(ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 2
Agenda 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
To consider and adopt the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 279,609,330,204 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 1,682,739,052,821 บำท เป็ นจำนวน 1,403,129,722,617 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้
ออกจำหน่ ำยของบริษทั ฯ จำนวน 279,609,330,204 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท
To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 279,609,330,204
from the existing registered capital of THB 1,682,739,052,821 to THB 1,403,129,722,617 by cancelling
the Company’s 279,609,330,204 authorized but unissued shares, with a par value of THB 1 per share
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 4
Agenda 4

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 5
Agenda 5

พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจำนวน 283 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,403,129,722,617 บำท เป็ น 1,403,129,722,900 บำท โดยกำรออกหุ้ นสำมั ญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน 223 หุ้ น
มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท และหุ้นบุริมสิ ทธิเพิม่ ทุนจำนวน 60 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 283, from the existing
registered capital of THB 1,403,129,722,617 to THB 1,403,129,722,900, by issuing 223 newly issued
ordinary shares, with a par value of THB 1 per share and 60 newly issued preferred shares, with a par value
of THB 1
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 7
Agenda 7

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
To consider and approve the allocation of newly issued shares of the Company
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริษัทฯ โดยกำรรวมหุ้น จำกเดิมหุ้นละ 1 บำท เป็ นหุ้น
ละ100 บำท ซึ่ งส่ งผลให้ จ ำนวนหุ้ นของบริ ษั ทฯ ลดลงจ ำนวน 1,389,098,425,671 หุ้ น จำกเดิ ม
1,403,129,722,900 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท เป็ นจำนวน 14,031,297,229 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุ น
ละ 100 บำท
To consider and approve the adjustment of par value of the Company’s shares by conducting a reverse
stock split, from the existing par value of THB 1 to THB 100 resulting in the reduction of the
Company’s shares by 1,389,098,425,671 shares, from the existing 1,403,129,722,900 shares, with a par
value of THB 1 per share, to 14,031,297,229 shares, with a par value of THB 100 per share
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำ
หุ้นที่ตรำไว้ ของบริษทั ฯ โดยกำรรวมหุ้น
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to
be in line with the adjustment of par value of the Company’s shares by conducting a reverse stock split
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 10

Agenda 10

พิจำรณำอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จำนวน 1,358,229,571,767.20 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 1,403,129,722,900 บำท เป็ นจำนวน 44,900,151,132.80 บำท และทุ นจดทะเบียนชำระแล้ วของ
บริ ษทั ฯ จำนวน 905,495,477,409.60 บำท จำกทุนจดทะเบียนชำระแล้ วเดิมจำนวน 935,429,212,200 บำท
เป็ นจำนวน 29,933,734,790.40 บำท โดยกำรลดมูลค่ ำหุ้ นที่ตรำไว้ ของบริ ษัทฯ จำก 100 บำทต่ อหุ้ น เป็ น
3.20 บำทต่ อหุ้น
To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 1,358,229,571,767.20
from the existing registered capital of THB 1,403,129,722,900 to THB 44,900,151,132.80 and the paid-up
capital THB 905,495,477,409.60 from the existing paid-up capital of THB 935,429,212,200 to THB
29,933,734,790.40 by reducing the par value of the Company’s shares, from the existing par value of THB
100 per share to THB 3.20 per share
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 11

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุน
จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริษทั ฯ
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 Company’s reduction of the registered capital and paid-up capital
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 12

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของ
บริษทั ฯ โดยกำรรวมหุ้น
Agenda 12 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company to be in line with
the adjustment of par value by conducting a reverse stock split
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 13 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 13 To consider other business (if any)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ
ในกรณี ที่ ที่ประชุ มมี การพิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
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.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิ่ มเติ มได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. 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 C.

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษัท ยู ซิ ตี้ จำกัด (มหำชน) ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวัน
ศุ กร์ ที่ 12 ตุ ลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 8 โรงแรมอี สติ น มักกะสั น กรุ งเทพฯ เลขที่ 1091/343 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of U CITY Public Company Limited the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 2/2018, to be held on October 1, 2018, at 2.00 p.m., at the Ballroom 1, 8th Floor, Eastin Hotel
Makkasan Bangkok, No.1091/343 New Petchburi Road, Makkasan Subdistrict, Rajthevi District, Bangkok 10400, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
 วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

 วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

 วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

 วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

