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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(แบบทใีช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนที ............................................................................................ 

วนัที …….. เดือน……………………………. พ.ศ……….…… 
(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สาํนกังานตงัอยูเ่ลขที ………….. ถนน  ………………………….. 

ตาํบล/แขวง …………...… อาํเภอ/เขต ……………......................จงัหวดั  ……………............รหสัไปรษณีย ์……………............ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ……………...................................................................... ซึง
เป็น    ผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมคีอล จํากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนรวมทงัสิน ...........................หุน้ และ ออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................... เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
 1.  ........................................................  อาย…ุ… ปี อยูบ่า้นเลขที …………… ถนน ……………..ตาํบล/แขวง …………. 

อาํเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
 2.  ........................................................  อาย…ุ… ปี อยูบ่า้นเลขที …………… ถนน ……………..ตาํบล/แขวง …………. 

อาํเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
 3.  ........................................................  อาย…ุ… ปี อยูบ่า้นเลขที …………… ถนน ……………..ตาํบล/แขวง …………. 

อาํเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 1/2556  ในวนัที  22 เมษายน 2556  เวลา 10:00 น. ณ  ห้องปินเกล้า 2 ชนั 9 โรงแรม รอยลั ซิตี เลขที 800 ถนน

บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุน้สามญั .....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ ........................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 
วาระที 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปี ผูถื้อหุน้ ครังที 1/2554 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณธกรรมการซึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีทีผา่นมา 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดตามวาระ  

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที 6 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที 7  เรืองอืนๆ (ถา้มี) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนนั 

ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง หรือเพิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควรกิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะได้
กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้
ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงชือ  ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 

ลงชือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
ลงชือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 

ลงชือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านนั 
2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

– หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
– หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 
ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครังที 
1/2556 ในวนัที 22 เมษายน 2556  เวลา 10:00 น. ณ ห้องปินเกล้า 2 ชนั 9โรงแรม รอยลั ซิตี เลขที 800 ถนนบรมราชชนนี บางบําหรุ บาง

พลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือ ทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 
วาระที    เรือง              

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย    เสียง   ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 
วาระที    เรือง              

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย    เสียง   ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 
วาระที    เรือง              

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย    เสียง   ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชือ  ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 
 วนัที   /   /    

 
ลงชือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัที   /   /    

 
ลงชือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัที   /   /    

 
ลงชือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัที   /   /    

 




