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                                                                                            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20) 

Proxy (Form A) 
 

เขียนที่/Made at………….…………………………………… 
                                                 วนัที่/Date……………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..…  

(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………........…………………………….….….…สญัชาติ/Nationality…………….........................................…
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ตําบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….
อําเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จงัหวดั/Province.......................................…..…รหสัไปรษณีย์/Postal Code.…............................  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of 
Universal Adsorbents & Chemicals Plc., holding a total number of ……....................................................….…หุ้น/ shares และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั/ and having the right to vote equal to……..…………………………..…..............เสียง ดงันี/้ votes as follow:  
      หุ้นสามญั/ Ordinary share ………………………………………….…………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote  
equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes  
    หุ้นบริุมสทิธ์ิ/Preferred share ……………………………………….…………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote 
equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้/hereby appoint   
 � 1 ชื่อ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…
อําเภอ/เขต/District …………….................…จงัหวดั/Province.....................………...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………………...........หรือ/or  
 � 2 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ตําบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…
อําเภอ/เขต/District ……………..…............…จงัหวดั/Province...................…….…...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………..…….............หรือ/or  
 � 3 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………………...…………ตําบล/แขวง/Sub-District……………….........…………..…
อําเภอ/เขต/District ……………...................…จงัหวดั/Province.......................……...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code…..….......................หรือ/or  
 � 4    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  50    ปี       
             Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     Independent Director                                            

อยูบ้่านเลขท่ี 74/14 หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามคําแหง 164 เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510   หรือ/ or 
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไมม่ี / Conflict of Interest : No 

 � 5    นายปริทรรศน์  พนัธบุรรยงก์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  59   ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยูบ้่านเลขท่ี 1/182 ซ.วิภาวดีรังสิต25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  หรือ/ or  
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : วาระท่ี 5 / Conflict of Interest : Agenda 5 

 � 6    นางสาวจีระพนัธ์  จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  50   ปี       
             Miss Jeerapan Jinda      Independent Director                                             

อยูบ้่านเลขท่ี 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธญับรีุ ปทมุธานี  12130 
การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไมม่ี / Conflict of Interest : No 
 
 
 
 



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
ในวนัศกุร์ท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent  

myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 4th April 
2014 at 14.00 hrs. at Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No. 1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak 
Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or any adjournment thereof.  
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.  
 
     

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 
                                    (…...…..………………………….……………………..……..…) 

 
ลงชื่อ/Signed...………………………………….……………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                    (.……….…….……..………………..……………….…………..) 
 
 
หมายเหตุ/ Remarks  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy 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.  

 


