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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  

          เขียนที่........................................................................... 
วันที่ .......... เดือน................................ พ.ศ. ................. 

 (1) ขาพเจา ......................................................................................สัญชาติ.....................อยูที่ ......................... ถนน 
.................................... ตําบล / แขวง ...........................................อําเภอ / เขต........................................................ จังหวัด
....................................................รหัสไปรษณีย................................... 

(2) เปนผูถือหุน บริษัท ยูเนี่ยนปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.....................................
หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง ดังนี้ 
หุนสามัญ........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง 
หุนบุริมสิทธิ...................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให 
      (    )  นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อายุ 71 ป อยูบานเลขที่ 276/1 ซ.หมูบานปญญา 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือ 
       (     ) นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 58 ซ. ศุภ
ราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 
       (     )............................................................อายุ..........ป อยูบานเลขที่..................ถนน......................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย......................... 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หอง ปนเกลา โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ซึ่งตั้งอยู เลขที่ 
94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่
อื่นดวย 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา และ รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

อากร
แสตมป 
20 บาท 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552  
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2553 และกําหนดคาสอบบัญชี 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติอนุมัติแผนการนําบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (“บริษัทยอย”) เขาจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยใหแกประชาชนและบุคคล
ทั่วไป จํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้  

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (“บริษัทยอย”) ใหแกผูถือ
หุนสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) 
จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

วาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
           ลงช่ือ.........................................................ผูมอบฉันทะ                            

         (_________________________) 
 
ลงช่ือ……………………………………ผูรับมอบฉันทะ                    

                       (_________________________) 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรับมอบฉันทะ                    
                       (_________________________) 

 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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 ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูเนี่ยนปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หอง   ปนเกลา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ซึ่งตั้งอยู เลขที่ 94  ถนนบรม
ราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 
ระเบียบวาระที่………………………เรื่อง……………………………………………………….. 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที่………………………เรื่อง……………………………………………………….. 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที่………………………เรื่อง……………………………………………………….. 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

    
ระเบยีบวาระที่………………………เรื่อง……………………………………………………….. 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระที่………………………เรื่อง……………………………………………………….. 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  
ลงช่ือ……………………………………ผูมอบฉันทะ 

                                 (…………………………………..) 
 
 
ลงช่ือ……………………………………ผูรับมอบฉันทะ 

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

วันที่…………………………………….. 




