
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   

(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตงัให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 

--------------------------------- 
 

เขียนที  

วนัที เดือน  พ.ศ.  

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ  

อยู่บ้านเลขที                      ซอย    ถนน      ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ  

ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนรวมทงัสนิ หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดงันี 

       หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

           หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

(1) ชือ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที  

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

(2) ชือ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที  

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

(3) ชือ อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที  

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 ในวนัพฤหัสบดีที 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชนั 5 อาคาร           

อรกานต์ เลขที 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือ ทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และ

สถานทีอืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทงัหมดทีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามญั หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง 

                 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงัหมด เสียง 

 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี 
 วาระท ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซงึประชุมเมอืวันท ี24 เมษายน 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

 วาระที 2 พจิารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

                   (Right Offering)  รวมทงัการจัดสรรหุ้นเพมิทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

 วาระท ี3 พจิารณาและอนุมตัิการเพมิทุนจดทะเบยีนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ 

                   บริษัทฯเพอืให้สอดคล้องกับการเพมิทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

 วาระท ี 4 พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้าม)ี 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนนัไมถ่กูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีที

ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียน  แปลงหรือเพิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

    ลงชือ …………………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ 

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

 

     ลงชือ  ……………………………………………………..….….. ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

 

     ลงชือ  ……………………………………………………..….….. ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

     ลงชือ  ……………………………………………………..….….. ผู้ รับมอบฉันทะ 

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



หมายเหต ุ       
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใช้เฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นนั 

2. หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุวข้้างต้น  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด  (มหาชน) 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที 13 ธนัวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ 

ออฟไทยแลนด์ ชนั 5 อาคารอรกานต์ เลขที 26/14-15 ซอยชดิลม   ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือที

จะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

 

 วาระที ...........  เรือง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

 วาระที ...........  เรือง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

 วาระที ...........  เรือง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

 วาระที ...........  เรือง ............................................................................ ............................................................... 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 


