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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  Proxy (Form B) 

 

                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

เขียนท่ี/Made at…………….……………………………… 
วนัท่ี/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..…… 

(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สญัชาติ/Nationality………….........................................
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ต าบล/แขวง/Sub-District…………………………………
อ าเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จงัหวดั/Province…….………......................รหสัไปรษณีย์/Postal  Code………………… 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/Being(a) shareholder(s) of 
Universal Adsorbents&Chemicals Plc.,holding a total number of………………………………………………..…หุ้น/Shares และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั/have the right to vote equal to……………………………………….…..….เสียง/votesดงันี ้
      หุ้นสามญั/Ordinary share………………………………….……….………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote   
equal to………………………..………….……………..เสียง/votes 
      หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share…………….…………………………………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ have the right to vote   
equal to………………………………เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ /hereby appoint 
      1 ช่ือ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี                                           
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at ………...………. ถนน/Street ………….....................………ต าบล/แขวง/Sub-District …………………..………...........
อ าเภอ/เขต/ District ………..………………….…… จงัหวดั/Province ………..……………..….......รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ………………. 
หรือ/or 
      2  ช่ือ/Name.…………………………………………….…………………………………..………อายุ/Age……….…………………………ปี                                     
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ต าบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........………….
อ าเภอ/เขต/ District ………...................….…… จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ………………หรือ/or 
      3 ช่ือ/Name …....................................................................................................................... อายุ/Age ……….................................. ปี                                  
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …..........….........ถนน/Street ….......................…....…….…..ต าบล/แขวง/ Sub-District …………….........………….…
อ าเภอ/เขต/ District ………...................………. จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ……………. หรือ/or 
       4    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 48    ปี       
             Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 74/14 หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามค าแหง 164 เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510   หรือ/ or 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ : ไม่มี / Conflict of Interest : No 

 5    นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 58   ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 1/182 ซ.วภิาวดีรังสิต25 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  หรือ/ or  
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ : ไม่มี / Conflict of Interest : No 

 6    นางสาวจีระพนัธ์  จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 48   ปี       
             Miss Jeerapan Jinda      Independent Director                                             

อยู่บ้านเลขท่ี 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธญับรีุ ปทมุธานี  12130 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/ 2556 
ในวนัศกุร์ท่ี 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุณ ห้องจตรุทศิ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน 92   ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the No. 1/2013 Extraordinary General Meeting of Shareholders on Friday, 
2nd August, 2013 at  



 
 
 
9.00 hrs. at Jaturathit Room 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320, 
or any adjournment thereof 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 

□วาระที่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556 
   Agenda 1   To consider and approve minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 5, 2013 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เหน็ด้วย/ Approve    □ไม่เห็นด้วย/Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

 

□วาระที่ 2    พจิารณาอนุมัติแผนการร่วมกิจการระหว่างบริษัท กับบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) 

  Agenda 2   To consider and approve the Merger Plan between UAC and Hydrotek Plc. 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

           □เหน็ด้วย/ Approve       □ไม่เห็นด้วย/Disapprove        □งดออกเสียง/ Abstain 

□วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้   
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

   Agenda 3  To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital and amendment to the Memorandum of 
Association, Clause 4, to be consistent with the capital decrease of the Company  

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
           □เหน็ด้วย/ Approve       □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove          □งดออกเสียง/ Abstain 

□วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) ที่ตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   Agenda 4  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital with the objective to pay consideration to 
shareholders of Hydrotek Plc. who have accepted the Tender Offer and the amendment to the Memorandum of 
Association, Clause 4, to be consistent with the capital increase of the Company 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

          □เหน็ด้วย/ Approve                                □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                    □งดออกเสียง/ Abstain 
 
 
 



 
 

□ วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
  Agenda 5   To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares 
□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
         To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
 □เหน็ด้วย/ Approve                                           □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain                 

□ วาระที่ 6    พจิารณาอนุมัตกิารซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค็ จ ากัด จากบริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) 
   Agenda 6   To consider and approve the acquisition of ordinary shares in UAC Hydrotek Co., Ltd. from Hydrotek Plc. 
□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เหน็ด้วย/ Approve                                              □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                              □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ 

     Agenda 7   To consider and approve in addition of the Company Objectives 
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

              To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 8    พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองการปรับสิทธิของ UAC-W1 
Agenda 8   To consider and approve the amendment of covenants of UAC-W1 in the right adjustment  

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
    □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9  To consider other businesses (if any) 
□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น/ Vote of the Proxy for any agenda which is not in accordance with this, Proxy 
shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 
 



 
 
 
(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณ า
หรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร /In the case that I/We have not indicated my/our intention of  vote in 
any agenda or have indicated it but not clear or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the 
matter indicates above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy shall have the right to consider and vote for 
me/us in every respect as he/she deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting, accept in case the Proxy dose not cast vote 
per my/our indication in the proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 
 
 

                                                            ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 
                             (…...…..………………………….……………………..…) 
 
                     ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……)    
      
                     ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……) 
      

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing Proxy Holder must authorize only one Proxy 
Holder to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to 
separately vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ/In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can 
specify the additional agenda  in the attached sheet to the Proxy form B. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Universal Adsorbents & Chemicals Plc. 
 
ในการประชมุสามญัวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัศกุร์ท่ี 2 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจตทุิศ ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน 
92  ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย  / In the No. 1/2013 
Extraordinary General Meeting of Shareholders on Friday 2nd August, 2013 at 9.00 hrs., at Jaturathit Room 3rd Floor, Golden Tulip 
Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320,or any adjournment thereof 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 


