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เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 
 
1.   กรณีบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นกรอกช่ือ-นามสกุล ลงนามและและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม  

• ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย   โปรดแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย  

• ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว โปรดแสดงหนงัสือเดินทาง 
 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะ กรอกช่ือ-นามสกุล ลงนามและและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อ
เขา้ประชุม 

• ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทยหรือสัญชาตต่ิางด้าว   โปรดแสดงเอกสารต่อไปน้ี 

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหน่ึงแบบใด ซ่ึงได้กรอก
ขอ้ความครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้
มอบฉนัทะ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.   กรณีนิติบุคคล 

ผูถื้อหุ้นกรอกช่ือ-นามสกุล ลงนามและและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม 

2.1   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหน่ึงแบบใด ซ่ึงได้กรอกขอ้ความ
ครบถว้นและลงลายมือช่ือโดยกรรมการของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 60 วนั รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ นั้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหน่ึงแบบใด ซ่ึงได้กรอกขอ้ความ
ครบถว้นและลงลายมือช่ือโดยกรรมการของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ  ผูมี้
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ
ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ นั้น 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

5. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
 

 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 
แบบ ดงัน้ี 

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 

(1) เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบหน่ึงแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านั้น  

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหป้ระธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงดงัรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้
ร่วมประชุมดงักล่าว  

1.  นายอภิรักษ ์ วานิช   ประธานคณะกรรมการ 
2.  ดร.วิรไท สันติประภพ  กรรมการอิสระ 
3.  นายปราโมทย ์พรประภา  กรรมการอิสระ 
4.  นายเอนก พนาอภิชน  กรรมการอิสระ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะ
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

(4) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงัเลขานุการบริษทัก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจะถือหุน้ของบริษทัจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นั้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบ
ฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จะเปิดรับการลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 
ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 1 ถนน
สุขมุวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี  
 

การออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งแยกออกเป็นคะแนนเสียงท่ี  
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่
ละวาระดงักล่าว 

4. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออก
เสียงในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุม
ชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

5. การออกเสียงลงคะแนนกระท าไดโ้ดยวิธีชูมือ ส่วนการลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม
อย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติให้ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการ
ลงคะแนนลบั และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั โดยจะ
ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัไดแ้จกให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   
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Documents Required Prior to Attending the Meeting 
 
1.  For Natural Person 

1.1  Self-Attending 

Shareholders must sign and submit the Registration Form  to the company’s 

officers at the meeting.  

▪ Thai Nationality   The identification card of the shareholders issued by 

government authorities, e.g. the identification card, governmental 

identification card, including the evidence of name or last name’s change      

(if any).  

▪ Non-Thai Nationality   The passport of the shareholder.  

1.2  Proxy 

 Shareholders must sign and submit the Registration Form to  the company’s 

officers at the meeting.   

▪ Thai Nationality / Non-Thai Nationality    

1. Proxy Forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, 

completely filled up and signed by the Shareholder and the Proxy. 

2. Certified true copy of valid identification card or passport of the 

Shareholder. 

3. Certified true copy of valid identification card or passport of the Proxy. 

4. To present identification card of the Proxy. 

2.   For a Juristic Person 

Shareholders must sign and submit the Registration Form to the Company’s officers 

at the meeting.   

2.1   A Juristic Person registered in Thailand 

1. Proxy forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely 

filled up and signed by the authorized director(s) of the Shareholder and the 

Proxy. 

2. Copy of the Certificate if Incorporation issued within 60 days by Department 

of Business Development, Ministry of Commerce, certified by the authorized 

director(s) of the Shareholder.  
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3. Certified true copy of valid identification card of authorized director(s) signing 

the Proxy Form. 

4. Certified true copy of identification card of the Proxy. 

 

2.2   A Juristic Person registered outside Thailand    

1. Proxy forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely 

filled up and signed by the authorized director(s) of the Shareholder and the 

Proxy. 

2. Copy of Certificate of Incorporation (or by-law document) certified by the 

authorized director(s) of the Shareholder.  

3. Certified true copy of passport the authorized director(s) who signed the Proxy 

Form. 

4. Certified true copy of valid identification card or passport of the Proxy. 

5. To present identification card or passport of the Proxy. 

 

 

Proxy Forms 
 

 The following three Proxy Forms specified by the Department of Business 

Development, Ministry of Commerce have been submitted to Shareholders together with the 

Notice; 

▪ Form A :  General Proxy Form (Simple Form) 

▪ Form B :  Specific Proxy Form (recommended) 

▪ Form C :  For Foreign Shareholders Appointing Custodian in Thailand 

 

Shareholders who will not be able to attend the meeting may appoint a person as your 

Proxy as follows: 

(1) Complete only one of the above Proxy Forms.  

(2) Authorize a person to attend and vote at the meeting on your behalf by 

specifying the name with details of a person to be your Proxy or authorize 

anyone of the following Directors of the Company to be your Proxy:  

1.  Mr. Apirag  Vanich   Chairman 

2.  Dr. Veerathai  Santiprabhob  Independent Director 

3.  Mr. Pramoad  Phornprapha  Independent Director 

4.  Mr. Anek  Pana-apichon  Independent Director 

 

(3) Affix the Baht 20 stamp duty with specifying the date of Proxy Form across 

such stamp duty.  For your convenience, the Company will facilitate in affixing 

the stamp duty when registration to attend the meeting. 
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(4) Submit the completed Proxy Form in a sealed envelop to the Chairman or 

person designated by the Chairman at least half an hour before beginning of the 

meeting. 

Allocation of shares to several Proxies to vote in the meeting is not allowed.  

 

 

Registration for Meeting 
 
 The Company’s officers will be present for registration to attend the meeting not less 

than 1 hour before the meeting or from 8.00 hours at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency 

Sukhumvit Bangkok Hotel, No. 1, Sukhumvit 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 

Thailand.  Please refer to the map attached.  

 

 

Voting 
 

1. Voting will be counted as one vote for each share.  Separate voting for approval, 

disapproval or abstention will be allowed. 

2. In the normal case, any resolutions or any business approval shall be passed by a 

simple majority of votes of shareholders attending the meeting in person or by 

proxy, and being entitled to vote.  If the voting is tied, the Chairman is entitled to 

vote for final decision. 

3. In another case, if the law or the Company’s Articles of Association stipulated a 

different method of voting, the voting shall proceed according to such law or 

Company’s Articles of Association, and this will be notified by the Chairman 

before voting in each agenda. 

4. Any shareholder or the proxy having any special interest in a matter shall not be 

permitted to vote on such a matter and may be invited by the Chairman to 

temporarily leave the Meeting, except for voting on the election of Directors. 

5. Voting may be made openly by show of hand.  A voting by written poll may be 

made upon the request of at least five shareholders and the Meeting resolves 

accordingly.  The method of vote by written poll shall be specified and informed 

to the Meeting before voting, by the Chairman, and each shareholder shall be 

entitled to receive a voting card prescribed by the Company.  The voting cards 

shall be returned to the company immediately the meeting completed.  
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