
      ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 
Enclosure No. 8 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  Proxy (Form B) 

 

                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

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 ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/Being (a) shareholder(s) of UAC Global PLC., holding 
a total number of………………………………………………..…หุ้น/Shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote 
equal to……………………………………….…..….เสียง ดงันี/้ votes as follow: 
      หุ้นสามัญ/Ordinary share………………………………….……….………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote   
equal to………………………..………….……………..เสียง/votes 
      หุน้บุริมสิทธิ/Preferred share…………….…………………………………หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ/ have the right to vote   
equal to………………………………เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้/hereby appoint 
      1 ชื่ อ /Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ /Age……………....... . . . ..........….… ปี                 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ………...………. ถนน/Street ………….....................………ต าบล/แขวง/Sub-District …………………..………...........
อ าเภอ/เขต/ District ………...................….…… จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย/์ Postal Code ………….……หรือ/or 
      2 ชื่ อ /Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ /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   อยู่
บา้นเลขท่ี/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 59 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 68 ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยู่บา้นเลขท่ี 1/182 ซ.วิภาวดีรงัสิต25 ถ.วิภาวดีรงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  หรือ/ or  
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest : Agenda 5 
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี / Have more benefit than other directors : No 

 6    นางสาวจีระพนัธ ์จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age 59 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 
 



 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2563 หรือ ท่ีจะพึง เลื่ อนไปในวัน เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย/  only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 7th April 
2022 at 14.00 hrs. via electronic mean (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020), 
or any adjournment thereof. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 

□วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
 □(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
 □(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

          □เห็นดว้ย/ Approve    □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
 

 

□วาระที ่2   รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
    Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year of 2021 

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

           □เห็นดว้ย/ Approve       □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove        □งดออกเสียง/ Abstain 
 

□วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
   Agenda 3 To consider and approve the financial statements for year ended December 31, 2021 

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

 □(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
           □เห็นดว้ย/ Approve       □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove          □งดออกเสียง/ Abstain 

 

□วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
  Agenda 4 To consider and approve annual dividend payment the year 2021 
□(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

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

 □เห็นดว้ย/ Approve                                           □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 
 
 



 
□วาระที ่5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
   Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace who those retiring by rotation 
   □(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

    □(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

      □การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / The appointment of all directors 

         □เห็นดว้ยเห็นดว้ย/ Approve                      □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

 □การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of each director 

   1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์/ Assoc.Prof.Dr. Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     
                         กรรมการอิสระ / Independent Director  

             □เห็นดว้ยเห็นดว้ย/ Approve                  □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

      2. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์/ Assoc.Prof.Dr  Paritud Bhandhubanyong           
                         กรรมการอิสระ / Independent Director  

             □เห็นดว้ยเห็นดว้ย/ Approve                  □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

    3. นางสาวนิลรตัน ์จารุมโนภาส / Miss Nilrat Jarumanopas 
                         กรรมการ / Director 

             □เห็นดว้ยเห็นดว้ย/ Approve                  □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 
 

□วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2565 
  Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022 

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

     □(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

□วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
   Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditor and fixing the remuneration of auditing fee for the year 2022 
  □(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

   □(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

□เห็นดว้ยเห็นดว้ย/ Approve                               □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

 

□วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 
66,760,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 8 To consider and approve the extension of the allotment of the Company's registered capital increase under General 
Mandate of 66,760,000 shares with the par value of Baht 0.50. 

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



□(ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
            The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
            □เห็นดว้ย/ Approve                                             □ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                              □งดออกเสียง/ Abstain 
 

□วาระที ่9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 To consider any other matter (if any). 

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

   □(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร /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. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ/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…………………………………………………..…………….ผูม้อบฉนัทะ/Appointer 
                             (…...…..………………………….……………………..…) 
 
                     ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……)    
      

                     ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……) 
      

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได/้ 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. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of UAC Global 
PLC. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย / In the 2022 Annual 
General Meeting of Shareholders on Thursday, 7th April 2022 at 14.00 hrs. via electronic mean (E-AGM) in accordance with the 
Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020), or any adjournment thereof. 

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

       วาระที/่Agenda………..…เรือ่ง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

               □ เห็นดว้ย/ Approve                                                          □ ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

       วาระที/่Agenda………..…เรือ่ง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

               □ เห็นดว้ย/ Approve                                                          □ ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

       วาระที/่Agenda………..…เรือ่ง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

               □ เห็นดว้ย/ Approve                                                          □ ไม่เห็นดว้ย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 


