
 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

---------------------------------------------------------------- 
 

เขียนท่ี             . 
                     .   

วนัท่ี            เดือน         พ.ศ.        .     
 
      (1) ขา้พเจา้        สัญชาติ          .  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน                           ต าบล/แขวง                                         .. 
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                         . 

      (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท  ยูนิวานชิน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  จ านวนหุ้น     หุ้น 

      (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อายุ                 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   . 
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                      . 
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์       หรือ 

 (2)              อายุ                 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   . 
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                       . 
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์       หรือ 

 (3)              อายุ                 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   . 
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                        . 
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์        

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้ อ
หุ้น คร้ังท่ี 54 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขมุวิท เลขท่ี 
1 ถนนสุขมุวิท  ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  
 ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 (ก) 

ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 
Duty Stamp 

Bt 20 

 

Proxy Form A 

(A simple non-complicated form) 
Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------ 

Written at                                . 

                                         .   

Date                                     .     

 

 I/We         Nationality                         .  

Residing at              Road                    sub-District             .       

District        Province        Postal Code             .      

Country     .      

 Being a shareholder of   Univanich Palm Oil Public Company Limited. 

Holding the total number of       shares. 

 I/We hereby appoint  

 (1) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (2) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (3) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                  .            

 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General 

Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I, 5th Floor, 

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 

Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.  

  
 
 Signed          Proxy Grantor 

 (       ) 

 Signed          Proxy Holder 

 (       ) 

 

 Signed          Proxy Holder 

 (       ) 

 

 Signed          Proxy Holder 

 (       ) 
 

Remark 

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares 

may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

Attachment : 10 (A) 


	10.1 Proxy Form A.pdf
	Proxy Form A
	Being a shareholder of   Univanich Palm Oil Public Company Limited.
	Remark




