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

Proxy (Form A) 
 

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

(1) ขา้พเจา้/I/We…………………………........…………………………….….….…สญัชาติ/Nationality…………….........................................…
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ต าบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….
อ าเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จงัหวดั/Province.......................................…..…รหสัไปรษณีย/์Postal Code.…............................  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of UAC Global Plc., holding 
a total number of ……....................................................….…หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ/ and having the right to vote 
equal to……..…………………………..…..............เสียง ดงันี/้ votes as follow:  
      หุน้สามญั/ Ordinary share ………………………………………….…………หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั/have the right to 
vote  equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes  
    หุน้บรุิมสิทธิ์/Preferred share ……………………………………….…………หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั/have the right to 
vote equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint   
  1 ชื่อ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ต าบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…
อ าเภอ/เขต/District …………….................…จงัหวดั/Province.....................………...…รหสัไปรษณีย/์Postal Code………………..........หรือ/or  
  2 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ต าบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…
อ าเภอ/เขต/District ……………..…............…จงัหวดั/Province...................…….…...…รหสัไปรษณีย/์Postal Code………..……............หรือ/or  
  3 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………………...…………ต าบล/แขวง/Sub-District……………….........…………..…
อ าเภอ/เขต/District ……………...................…จงัหวดั/Province.......................……...…รหสัไปรษณีย/์Postal Code…..…......................หรือ/or  
  4    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์            กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  58    ปี       
             Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     Independent Director                                            

อยู่บา้นเลขท่ี 74/14 หมู่บา้นเพอรเ์ฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามค าแหง 164 เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 10510   หรือ/ or 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest : Agenda 5 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี / Have more benefit than other directors : No 

 5    นายปริทรรศน ์ พนัธุบรรยงก ์            กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  67   ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยู่บา้นเลขท่ี 1/182 ซ.วิภาวดีรงัสิต25 ถ.วิภาวดีรงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  หรือ/ or  
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : ไม่มี / Conflict of Interest : No 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี / Have more benefit than other directors : No 

 6    นางสาวจีระพนัธ ์ จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  58   ปี       
             Miss Jeerapan Jinda      Independent Director                                             

อยู่บา้นเลขท่ี 1027 ซ.รงัสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบรุี ปทมุธานี  12130 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : ไม่มี / Conflict of Interest : No 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี / Have more benefit than other directors : No 
 



 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด ์ที ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 8th April 
2021 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.  
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.  
 
     

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………..…………….ผูม้อบฉนัทะ/Appointer 
                                    (…...…..………………………….……………………..……..…) 

 
ลงชื่อ/Signed...………………………………….……………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                    (.……….…….……..………………..……………….…………..) 
 
 
หมายเหตุ/ Remarks  
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได/้ 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.  

 


