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  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ………….. ถนน ….………………………….. 
ต าบล/แขวง …………...… อ าเภอ/เขต ……………......................จงัหวดั  ……………............รหสัไปรษณีย ์……………............ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ……………...................................................................... ซ่ึง
เป็น    ผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเนีย่น ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนรวมทั้งส้ิน ...........................หุน้ และ ออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................... เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
 1.  ........................................................  อาย…ุ… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………….ถนน ……………..ต าบล/แขวง …………. 

อ าเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
 2.  ........................................................  อาย…ุ… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………….ถนน ……………..ต าบล/แขวง …………. 

อ าเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
 3.  ........................................................  อาย…ุ… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………….ถนน ……………..ต าบล/แขวง …………. 

อ าเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามัญผู้ถือ

หุ้น คร้ังที ่1/2561  ในวนัที ่31 มกราคม 2561  เวลา 10:00 น. ณ  ห้องป่ินเกล้า 1 ช้ัน 9 โรงแรม รอยัล ซิตี ้เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี 

บางบ าหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุน้สามญั .....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.........................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมของบริษทั 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) 
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน รวมจ านวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 
 



สิ่งที่แนบมา 4.3 หน้า 2/3 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000  บาท  เป็น 

206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 772,404 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท 
เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 515,142,248 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทั 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 515,142,248 หุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และ การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ค) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นควร 
(ง) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น 

ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(5) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

– หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
– หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่

1/2561 ในวนัที ่31 มกราคม 2561  เวลา 10:00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 1 ช้ัน 9 โรงแรม รอยลั ซิตี ้เลขที ่800 ถนนบรมราชชนนี  บางบ าหรุ บาง
พลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
วาระท่ี    เร่ือง              
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    เสียง   ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

วาระท่ี    เร่ือง              
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    เสียง   ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

วาระท่ี    เร่ือง              
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    เสียง   ไม่เห็นดว้ย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 




