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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 
  

             เขียนท่ี........................................................................... 
วนัท่ี .......... เดือน................................ พ.ศ. ................. 

  
(1) ขา้พเจา้ ..........................................................................สัญชาติ..........................อยูท่ี่ .........................  

ถนน .................................... ตาํบล / แขวง .......................................อาํเภอ / เขต........................ จงัหวดั.................................................... 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จํากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม.....................................หุน้และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ดงัน้ี 
หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
      (    )  นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อาย ุ 78 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 116/1 ซ.พหลโยธิน 2  ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 
       (     )............................................................อาย.ุ.........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................ถนน......................................ตาํบล/แขวง
..............................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ
ประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 10:00 น. ณ  ห้องป่ินเกล้า 1  ช้ัน 9 โรงแรม รอยลั ซิตี ้เลขที่ 800 ถนน
บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ   
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
5.1 นายวรัิช  สุวรรณนภาศรี  ตาํแหน่ง กรรมการ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
5.2 นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี  ตาํแหน่ง กรรมการ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
5.3 นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี  ตาํแหน่ง กรรมการ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
5.4 นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี  ตาํแหน่ง กรรมการ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
5.5 นายสมเจตน์  สายฝน   ตาํแหน่ง กรรมการ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชี 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ…………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                   (………………………………..) 
 

ลงช่ือ…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                   (………………………………..) 
 

ลงช่ือ…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                 (………………………………..) 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น
คร้ังที ่ 1/2561 ในวนัที ่ 23 เมษายน 2561  เวลา 10:00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 1 ช้ัน 9 โรงแรม รอยลั ซิตี ้ เลขที ่ 800 ถนนบรมราชชนนี 
บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

ระเบียบวาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………….. 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………….. 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………….. 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

    
ระเบียบวาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………….. 

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี………………….เร่ือง………………………………………………………….. 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  
                                                             ลงช่ือ…………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                             (………………………………..) 
 
 

             ลงช่ือ…………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                            (………………………………..) 
     
 
 

วนัท่ี………………………………… 




