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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

แนบทำ้ยประกำศกรมทะเบียนกำรคำ้เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
-------------------------------------------------------- 

 

เขียนท่ี                       
                                     . 

 
     วนัท่ี         เดือน        พ.ศ.      

. 
 (1) ขำ้พเจำ้               สัญชำติ              อยูบ่ำ้นเลขท่ี      ถนน                          . 
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                     ..  
 
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท  ยูนิวานชิน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                         เสียง ดงัน้ี 
  หุ้นสำมญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั            เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
    ช่ือ        อำย ุ                ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                  . . 
   ถนน            ต ำบล/แขวง                            อ ำเภอ/เขต                         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          . หรือ 

    นายอภิรักษ์  วานิช   ประธานกรรมการ  อำย ุ 58  ปี 
เลขท่ี 2/8 หมู่ 2 ต ำบลรัษฎำ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต  83000                                หรือ 

    ดร.วิรไท สันติประภพ  กรรมการอิสระ  อำย ุ 54  ปี 
สลิลธำรำคอนโดมิเนียม 19-AW, 376/103 ถนนพระรำม 3 บำงโคล่ บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ 

  นายปราโมทย์ พรประภา  กรรมการอิสระ  อำย ุ 57  ปี 
เลขท่ี  193/27 อำคำรเลครัชดำ คอมเพลก็ซ์ ชั้น 6 ถนนรัชดำภิเษก  กรุงเทพฯ  10110                        หรือ 

    นายเอนก พนาอภิชน  กรรมการอิสระ  อำย ุ 58  ปี 
   15/293 ซอยนวลจนัทร์ 44 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

 
  เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 54  
ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท, 1 ถนน
สุขมุวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันำ  กรุงเทพฯ 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย  
 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  วำระท่ี 1 : รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 53 เม่ือวนัท่ี 22  เมษำยน 2565 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  
                       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 10 (ข) 

ติดอำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.         __________________ 

 

  วำระท่ี 2 : รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนตั้งแตเ่ดือนมกรำคม 
    ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2565 
  วำระท่ี 3 : พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินตรวจสอบส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี 4 : พิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี 5 : พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

      กำรแตง่ตั้งกรรมกำรทั้งชุด  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        กำรแตง่ตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

1. นายอภิรักษ์ วานิช 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
2. ดร. พรต ซอโสตถกิุล 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
3. นายปราโมทย์ พรประภา 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
วำระท่ี 6 : พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

วำระท่ี 7 : พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีปี 2566 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

วำระท่ี 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำมและใหค้ณะกรรมกำรบริษทัตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) จึงไม่มี
กำรลงมติใดๆ ในวำระน้ี 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.                  . 
  

  
 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำ
กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
 
 (6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำร
ตำมท่ีเห็นสมควร 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 

 ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของ   บริษัท  ยูนิวานิชน ้ามนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
 
 ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 54  ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 
โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขมุวิท, 1 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ10110  หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

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

  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง  เลือกตั้งกรรมกำร  (ต่อ) 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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Duty Stamp 

Bt 20 

 

Proxy Form B  

(Demonstrating specific details of authorization) 

Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department 

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

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

Written at         .                   

                                 .   

 

Date                          .          

 

 (1)  I/We          Nationality           .       

Residing at No.         Road               sub-District             .      

District        Province        Postal Code             .     

Country     .      

 (2)  Being a shareholder of Univanich Palm Oil Public Company Limited, holding the total 

number of                  shares and entitled to               votes as follows:-  

       ordinary shares, entitled to        votes 

       preference shares, entitled to        votes 

 

 (3)  I/We hereby appoint 

  (Please indicate (/) in front of only one proxy) 

   Name                aged                years  

        Residing at No.         Road                sub-District                        .. 

District       Province   Country                  . 

   Postal Code                            or 

   Mr. Apirag  Vanich   Chairman of the Board Age   58 

Residing at 2/8 Moo 2 Tambon Ratsada, Amphoe Muang, Phuket 83000  Thailand      or 

   Dr. Veerathai Santiprabhob   Independent Director  Age   54 
Salintara Condominium 19-AW, 376/103, Rama 3 Road, Bang Khlo, Bangkholaem,  

Bangkok 10120                                                                                                                 or 

 Mr. Pramoad Phornprapha   Independent Director  Age   57 

Claris Co.,Ltd. 193/27 Lake Ratchada Office Complex, 6th Floor Ratchadapisek Road 

Bangkok  10250  Thailand                                                        or 

   Mr. Anek Pana-apichon   Independent Director  Age   58 

15/293, Soi Nuanchan 44 Road, Nuanchan, Bungkum,  Bangkok 10230 

 

 Anyone of the above to be 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. 
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 (4)  I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

        appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

  Agenda 1: To ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53. 

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved       Disapproved        Abstained 

  Agenda 2: To acknowledge the Directors’ Annual Report on the Company’s operating 

outcome from January to December 2022.  

  Agenda 3: To consider and approve the Audit Financial Statements for the year ending 31 
December 2022. 

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved       Disapproved        Abstained 

  Agenda 4: To consider and approve the profit allocation and payment of dividends. 

     (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)   The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved       Disapproved        Abstained 

 Agenda 5: To consider and approve the appointment of director to replace those who retire by 

rotation. 

   (a)    The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)   The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

  Approve the election of the directors as proposed by the Board of Directors 

  Approved       Disapproved        Abstained 

 Approve the election of certain directors as follows :- 

1. Mr. Apirag Vanich 

 Approved       Disapproved        Abstained 

2. Dr. Prote Sosothikul 

 Approved       Disapproved        Abstained 

3. Mr. Pramoad Phornprapha 

 Approved       Disapproved        Abstained 

Agenda 6: To consider the remuneration of Directors. 

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

    (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved   Disapproved    Abstained 
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 Agenda 7:   To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor’s 

remuneration for the fiscal year 2023.  

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

    (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved   Disapproved    Abstained 

  Agenda 8: Other matters (if any) 

  The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their 

queries (if any).  Thus there is no voting on this agenda.  

 

(5)  Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be 

invalid and shall not be the vote of the Shareholder. 

 

 (6)   In case I/We do not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case 

the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment 

or addition to any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 

 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 

                   (     ) 

 
Remark: 

1. 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. 

2. In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration on the meeting, the proxy 
holder may use the attachment to Proxy Form B. 
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Attachment to Proxy Form B 

 

Authorization on behalf of the Shareholder of   Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 

 

For 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 at any adjournment thereof. 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject : Election of Directors  (continued). 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained  

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

 

 

 


	หมายเหตุ



