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Enclosure 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่/Made at…………….………………………………
วันที่/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..……
(1) ข้ าพเจ้ า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สัญชาติ/Nationality………….........................................
อยู่บ้านเลขที่/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ตาบล/แขวง/Sub-District…………………………………
อาเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จังหวัด/Province…….………......................รหัสไปรษณีย์/Postal Code…………………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม/Being (a) shareholder(s) of UAC Global Plc., holding a
total number of………………………………………………..…หุ้น/Shares และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ / and having the right to vote
equal to……………………………………….…..….เสียง ดังนี ้/ votes as follow:
หุ้นสามัญ/Ordinary share………………………………….……….………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ /have the right to vote
equal to………………………..………….……………..เสียง/votes
หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share…………….…………………………………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ / have the right to vote
equal to………………………………เสียง/votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ /hereby appoint
1 ชื่ อ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at ………...………. ถนน/Street ………….....................………ตาบล/แขวง/Sub-District …………………..………...........
อาเภอ/เขต/ District ………...................….…… จังหวัด/Province.........……...........…..…… รหัสไปรษณีย์/ Postal Code ………….……หรื อ/or
2 ชื่ อ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ตาบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........………….
อาเภอ/เขต/ District ………...................….…… จังหวัด/Province.........……...........…..…… รหัสไปรษณีย์/ Postal Code ………….……หรื อ/or
3 ชื่ อ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at …..........….........ถนน/Street ….......................…....…….…..ตาบล/แขวง/ Sub-District …………….........………….…
อาเภอ/เขต/ District ………...................………. จังหวัด/Province.........……...........…..…… รหัสไปรษณีย์/ Postal Code …………...…. หรื อ/or
4 นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
อายุ/ Age 51 ปี
Mr. Akekachai Nittayakasetwat
Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 74/14 หมู่บ้านเพอร์ เฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามคาแหง 164 เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510 หรื อ/ or
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No
5 นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ
อายุ/ Age 60 ปี
Mr. Paritud Bhandhubanyong
Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 1/182 ซ.วิภาวดีรังสิต25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 หรื อ/ or
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No
6 นางสาวจีระพันธ์ จินดา
กรรมการอิสระ
อายุ/ Age 51 ปี
Miss Jeerapan Jinda
Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ในวันพฤหัสบดรี ที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 on
Thursday, 12th March 2015 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.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy
to vote on behalf of myself/ourselves as follows:
□ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders
□(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate
□(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□เห็นด้ วย/Approve
□ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□งดออกเสียง/Abstain
□ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด
Agenda 2 To consider and approve of the Subsidiary’s acceptance of entire business transfer from Advance Polymers &
Chemicals Co., Ltd.
□(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate.
□(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□เห็นด้ วย/Approve
□ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□งดออกเสียง/Abstain
□เห็นด้ วย/Approve
□ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□งดออกเสียง/Abstain
□ วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 3 Other matters (if any)
□(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.
□(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□เห็นด้ วยเห็นด้ วย/ Approve
□ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□งดออกเสียง/ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น/ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลง
มติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร/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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถื อเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ/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.

ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(…...…..………………………….……………………..…)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….……)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….……)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
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.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attached Sheet to the Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of UAC Global
Plc. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย / In the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 on Thursday, 12th March 2015 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.
…………………………………………………………………………………………………………..
วาระที/่ Agenda………..…เรื่ อง/Subject……………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□ เห็นด้ วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□ งดออกเสียง/ Abstain
วาระที/่ Agenda………..…เรื่ อง/Subject……………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□ เห็นด้ วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□ งดออกเสียง/ Abstain
วาระที/่ Agenda………..…เรื่ อง/Subject……………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□ เห็นด้ วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□ งดออกเสียง/ Abstain
วาระที/่ Agenda………..…เรื่ อง/Subject……………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:
□ เห็นด้ วย/ Approve
□ ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
□ งดออกเสียง/ Abstain

