สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7
Enclosure 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A)

(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…………….........................................…
อยูบ่ ้ านเลขที่/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ตําบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….
อําเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จังหวัด/Province.......................................…..…รหัสไปรษณีย์/Postal Code.…............................
้ ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Universal Adsorbents & Chemicals Plc., holding a total number of ……....................................................….…หุ้น/ shares และออกเสียง
ลงคะแนนได้ 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
หุ้นบุริมสิทธิ์/Preferred share ……………………………………….…………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ/have the right to vote
equal to ………………….…………………………….…………..เสียง/votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ /hereby appoint
1 ชื่อ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อายุ/Age……………..……..................….… ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…
อําเภอ/เขต/District …………….................…จังหวัด/Province.....................………...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………...........หรื อ/or
2 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อายุ/Age……………..……..................….… ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ตําบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…
อําเภอ/เขต/District ……………..…............…จังหวัด/Province...................…….…...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………..…….............หรื อ/or
3 ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อายุ/Age……………..……..................….… ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่/Reside at….....................…ถนน/Street……………………...…………ตําบล/แขวง/Sub-District……………….........…………..…
อําเภอ/เขต/District ……………...................…จังหวัด/Province.......................……...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code…..….......................หรื อ/or
4 นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ
อายุ/ Age 50 ปี
Mr. Akekachai Nittayakasetwat
Independent Director
อยูบ่ ้ านเลขที่ 74/14 หมู่บ้านเพอร์ เฟค เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามคําแหง 164 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรื อ/ or
การมีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No
อายุ/ Age 59 ปี
5 นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ
Mr. Paritud Bhandhubanyong
Independent Director
อยูบ่ ้ านเลขที่ 1/182 ซ.วิภาวดีรังสิต25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรื อ/ or
การมีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest : Agenda 5
6 นางสาวจีระพันธ์ จินดา
กรรมการอิสระ
อายุ/ Age 50 ปี
Miss Jeerapan Jinda
Independent Director
อยูบ่ ้ านเลขที่ 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
การมีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ในวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั ้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน 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 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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the
meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(…...…..………………………….……………………..……..…)
ลงชื่อ/Signed...………………………………….……………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….…………..)
หมายเหตุ/ Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.

