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  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ………….. ถนน ….………………………….. 
ตาํบล/แขวง …………...… อาํเภอ/เขต ……………......................จงัหวดั  ……………............รหสัไปรษณีย ์……………............ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ……………...................................................................... ซ่ึง
เป็น    ผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จํากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนรวมทั้งส้ิน ...........................หุน้ และ ออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................... เสียง 

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

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

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

อาํเภอ/เขต ……………..จงัหวดั ………………….. รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญ

ประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562  ในวันองัคารที่  23 เมษายน 2562  เวลา 10:00 น. ณ  ห้องป่ินเกล้า 2 ช้ัน 9 โรงแรม รอยลั ซิตี ้เลขที่ 800 

ถนนบรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุน้สามญั .....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.........................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผล 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่พิ่มเติม ดงันี ้
5.1 นายพลูศกัด์ ตนัสทิธิพนัธ์  ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

5.2 นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์  ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

5.3 ดร.ธราพงศ์ วิทิตศานต์  ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

5.4 ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชี 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

       เห็นด้วย  ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น 

ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

– หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
– หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บ
มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ัง

ที ่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 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 รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 วนัท่ี   /   /    

 




