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วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 26 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 25 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561  
2. รายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561          
ในรูปแบบ QR Code 

  3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายช่ือกรรมการบริษทัฯ 
  4. นิยามกรรมการอิสระของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
  5. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 
  6. ขอ้บงัคบับริษทัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข)  
  8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (UT) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
คร้ังท่ี 26 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านักงานใหญ่ บริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั
(มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี.- 

 

 วาระที ่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่25   
   ตามท่ีบริษทัฯได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 นั้น บริษทัฯได้

จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 25 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และน าส่งส าเนา  
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.ut.co.th ) แลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  

การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีความถูกตอ้งและ
ครบถ้วน  จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย       
ล าดบัท่ี 1 

 

 

 วาระที ่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา 
   บริษทัฯไดส้รุปผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และรายงานทางการเงินในรอบปีท่ีผา่นมา ซ่ึงปรากฏ

ในรายงานประจ าปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  
 

 

                   : 205      4               . 39.5                                                          10280      . 0 2323 1085..87        : 0 2323 9283 
Office & Factory: 205 Moo 4, Sukhumvit Rd., Km. 39.5 Bangpoomai, Amphur Muang Samutprakarn,  Samutprakarn 10280, Thailand Tel. 66 2323 1085..87 Fax. 66 2323 9283 

 
                                         (     )  

Union Textile Industries Public Company Limited 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 44 ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัท างบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทั และจดัใหมี้การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี และเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนุมติั 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี                
31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 

วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของ  

ก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 47 ก าหนดวา่บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียน 

งบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก 
ผูส้อบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิ
จ านวน 19,419,990 บาท โดยบริษทัฯมีเงินส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามขอ้บงัคบับริษทั 
และบริษทัฯยงัมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 43,670,364 บาท    

 
               รายละเอยีดก าไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี เปรียบเทยีบตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปี 2561 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 19,419,990 32,359,405 32,533,605 

2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 
    2.1 จ  านวนหุน้สามญั (หุน้)  
    2.2 จ  านวนหุน้บุริมสิทธิ (หุน้) 

 
45,000,000 
15,000,000 

 
45,000,000 
15,000,000 

 
45,000,000 
15,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 
    3.1 หุน้สามญั (บาท : หุน้) 
    3.2 หุน้บุริมสิทธิ (บาท : หุน้) ** 

0.00 0.00 0.00 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท)    
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ)    

               

หมายเหตุ: ** ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี ใหส้ะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2561    
                                  ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 แก่ผูถื้อหุ้นสามญั เน่ืองจากบริษทัฯยงัมีผล
ขาดทุนสะสมจ านวน 43,670,364 บาท ส าหรับเงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี          
ใหส้ะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2561 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั  
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วาระที ่ 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
5.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 19 ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี
ทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง  และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะ
เลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนักรรมการมีจ านวน 9 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังน้ี กรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 คน ตามรายนามดงัน้ี:-  

1. นางอรนุช สูงสวา่ง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชุตินธร ดารกานนท ์ กรรมการ 
3. นายปรีชา วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยนายปรีชา วฒันศรานนท์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในคร้ังน้ีงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 คน ไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เป็นบุคคล
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนผลการปฎิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการท่ีผ่านมาเหมาะสม โดยนางอรนุช สูงสว่าง และนายปรีชา วฒันศรานนท์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ          
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถ
ปฎิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดงักล่าวกลบัเขา้
มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาท่ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีทั้ง 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ตามรายนามดงัน้ี :- 

1. นางอรนุช สูงสวา่ง   
2. นายชุตินธร ดารกานนท ์  
3. นายปรีชา วฒันศรานนท ์  

โดยบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัของกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนดไว ้ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
3 และ 5 

ทั้งน้ี นางอรนุช สูงสว่าง และนายปรีชา วฒันศรานนท์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เลือกตั้ง
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือ        
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของ    
บริษทัฯ และตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
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5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ เป็นดงัน้ี “ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน       
และประทบัตราส าคญัของบริษทั ยกเวน้ นางอรนุช สูงสวา่ง นายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี และนายปรีชา วฒันศรานนท์ 
ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” 
 

5.3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงมีแนวปฏิบติัคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพ่ือให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ผลประกอบการของ
บริษทัฯ  และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป ( มีองคป์ระกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน
ต าแหน่ง และค่าเบ้ียประชุม มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี 2561 หนา้ 20 )   
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแลว้ โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป  
 

วาระที ่ 6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 52 ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี จะแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 แลว้ เห็นควรเสนอ

คณะกรรมการเสนอผูถื้อหุ้นแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 (เป็นผูส้อบบญัชี     
ปีท่ี 5) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือนายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับ -
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือนางสาววสิสุตา  จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853  ซ่ึงสังกดับริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพนัธ์  
และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความ
เป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ (ไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบั
บริษทัร่วม บริษทัร่วมเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเอง) โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,190,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 90,000 บาท ส าหรับค่าบริการ
อ่ืนไม่มี 
ความเห็นคณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง       
1. นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 (เป็นผูส้อบบญัชีปีท่ี 5) หรือ 
2. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ 
3. นายเติมพงษ ์     โอปนพนัธ์ุ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ 
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4. นางสาววสิสุตา    จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853    
ซ่ึงสังกดับริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2562 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ  
สอบบญัชีของบริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,190,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 90,000 
บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี 
วาระที ่ 7  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

เน่ืองดว้ยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ในการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ดงันั้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 จึงควรแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ข้อบังคบับริษัทปัจจุบัน ข้อบังคบับริษัททีเ่สนอแก้ไข 

 

ข้อ 34  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรือผู้ ถือหุ้น   
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า       
1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด          
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม  
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าว ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 34  ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเขา้ช่ือ
กนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบ
ห้าวนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

     ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือ           
ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียก
ประชุมเองกไ็ด้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
อันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มกีารประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
 

     ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดจากการจัดให้มกีารประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 
 

 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 ให้สอดคลอ้งกับกฎหมายโดยให้ยกเลิก
ขอ้ความเดิม และใชข้อ้ความท่ีเสนอแกไ้ข 
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บริษทัฯก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน 2562 จนกวา่การประชุมผูถื้อหุ้นจะแลว้เสร็จ 

เพ่ือให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เป็นผูมี้สิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 26 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2561 ในส่วนท่ีพึงจะไดรั้บ 

พร้อมน้ีบริษทัฯไดแ้นบเอกสารตามรายการส่ิงท่ีส่งมาดว้ยมายงัท่านเพ่ือทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 
2561 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ 
ส านักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 โทรศัพท์           
02-311-5111 ต่อ 7811  โทรสาร 02-331-5668 โดยบริษทัฯไดท้ าการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
คร้ังท่ี 26 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.ut.co.th  ตั้งแตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัฯจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.  

 
 

               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                              โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
 
 

        (   นางชฎาพร เจียมสกลุทิพย ์  ) 
                   เลขานุการบริษทั 
 
 
  
ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
1.    กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชนขณะลงทะเบียน เพือ่เขา้ร่วมประชุม 
2.    กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ขอความร่วมมือให้ส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัคืนมายงับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อน        

วนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั เพือ่ความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชุม หรือยืน่หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว ณ ท่ีประชุม ก่อนเขา้ร่วมประชุม  
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน มีดงัน้ี 
2.1 กรณีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม   

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น และไดมี้การลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
2) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
2.2 กรณีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีมีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น และไดมี้การลงนามโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ   

2) ส าเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉันทะ ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ 
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

3) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุน้ ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคล  

4) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง   
(ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

ชื่อ-นามสกุล 1. นางอรนุช  สูงสว่าง 
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ  / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 67 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา - Doctor of Business Administration (Information Systems), Mississippi State University, U.S.A.   

- Master of Accounting (Information Systems), University of Florida, U.S.A. 
- Master of Accounting, The Ohio State University, U.S.A.  
- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

การอบรมบทบาทหน้าที่และทกัษะของการเป็น
กรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่น 22/2002  

- DCP Refresher  Course (RE DCP) รุ่น 5/2007  
- Audit Committee Program  (ACP) รุ่น 19/2007   

ประสบการณ์  - พ.ศ. 2540 – 2544        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2545 – 2549        หวัหน้าภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2518 – 2555        อาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
- พ.ศ. 2544 – 2557        กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
        บริษัท ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2550 – 2559        กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทขนสง่ จ ากดั (รัฐวิสาหกิจ) 
- พ.ศ. 2548 – 2550        เลขาธิการสมาคมการบญัชีไทย 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี่- 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั        ผู้อ านวยการ ส านกัการรับรองมาตรฐานระดบันานาชาติ 

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั        อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั        อนกุรรมการตรวจสอบ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั        คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี่- 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท 4 เดือน 

วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 1 มกราคม 2562 
จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เก่ียวข้อง) - ไมมี่ -         หรือคิดเป็นร้อยละ - ไมมี่ - 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 3 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 / 1 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น 0 / 0 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 4 เดือน 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับ

บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม  

หรือนิติ-บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-  ไมเ่ป็น กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

-  ไมเ่ป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางกฏหมาย) 

-  ไมมี่ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้/ขายวตัถดุิบสินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-นามสกุล 2.  นายชุตินธร  ดารกานนท์ 

ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

อาย ุ 59 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ , Stanford University, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 

ประสบการณ์ - ธนัวาคม 2533 – 2549                      กรรมการ บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2535 – กมุภาพนัธ์ 2560           รองประธานกรรมการ บริษัท วีนสัเธร็ด จ ากดั 
- พ.ศ. 2536 – 2550                        กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2536 – 2550                        กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552       กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนเอ็นเนอร์ย่ี (ไชน่า) จ ากดั 
- พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561              รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมด้าย จ ากดั 
- พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561              รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ ากดั 
- พ.ศ. 2550 – 2555                         รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บมจ.สหยเูนี่ยน 
- พฤษภาคม 2557 – กมุภาพนัธ์ 2560  กรรมการ  บริษัท เดอะรอยลัโฮเต็ล จ ากดั 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   
- พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                          รองประธานกรรมการ บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
- กมุภาพนัธ์ 2556 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) 
- พฤษภาคม 2560 -  ปัจจบุนั                กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากดั (มหาชน) 
กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั                          กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนการ์เม้นท์ จ ากดั 

- พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั                          กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนไมครอนคลีน จ ากดั 

- พฤศจิกายน 2558 – ปัจจบุนั               กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนโชจิรุชิ จ ากดั 

- มีนาคม 2560 – ปัจจบุนั                      กรรมการ บริษัท วีนสัเธร็ด จ ากดั 
- เมษายน 2560 – ปัจจบุนั                     กรรมการ บริษัท การแพทย์สขุมุวิท 62 จ ากดั 
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนนิฟโก้ จ ากดั 

- ธนัวาคม 2560 – ปัจจบุนั                     กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากดั (มหาชน) 
- กมุภาพนัธ์ 2561- ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการ  บริษัท ยเูนี่ยนสปินน่ิงมิลล์ จ ากดั 
- กมุภาพนัธ์ 2561- ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยเูนี่ยนบริหารธรุกิจ จ ากดั 
- กมุภาพนัธ์ 2561- ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมด้าย จ ากดั 
- กมุภาพนัธ์ 2561- ปัจจบุนั         ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ ากดั 
- มีนาคม 2561 – ปัจจบุนั                      ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยลัโฮเต็ล จ ากดั 
- พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั                ประธานกรรมการ บริษัท สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 
- ปัจจบุนั                            ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ 

          และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนี่ยน 
 

กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท 5 ปี 11 เดือน 

วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 19 กมุภาพนัธ์ 2556 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) 380,500  หุ้น   หรือคิดเป็นร้อยละ   0.6341 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/12 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 1 / 1 
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ชื่อ-นามสกุล 3.  นายปรีชา  วัฒนศรานนท์ 
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 66 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา -  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล 

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ 
การอบรมบทบาทหน้าที่และทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2004 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2016 

ประสบการณ์  - พ.ศ. 2537 – 2555                   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยเูนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2543 – เมษายน 2556     กรรมการ  บริษัท ยเูนี่ยนรับเบอร์โบรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- พ.ศ. 2556 – เมษายน 2558     กรรมการ  บริษัท ยเูนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากดั  

 ต าแหน่งงานปัจจุบัน กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   
- พฤษภาคม 2558 - ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ  บริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) 
- มกราคม 2559- ปัจจบุนั          กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                                 บริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) 
กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี – 
กจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
- ไม่มี - 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท 3  ปี 7 เดือน  
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 20 พฤษภาคม 2558 
จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) - ไม่มี - หุ้น   หรือคิดเป็นร้อยละ - ไม่มี - 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  12/12    
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 1 / 1 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกบับริษัท 
/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางกฏหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ สินค้า / บริการ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 
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รายช่ือกรรมการบริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

 
  1.  นางสาวดาลดัย ์  ทรัพยท์วชียักุล  ประธานกรรมการ  

  2.  นางอรนุช  สูงสวา่ง   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

  3.  นายพิลาศพงษ ์  ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

       ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  4.  นายปรีชา  วฒันศรานนท ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  5. นางพิมพพ์ร  โชติรัตนกุล  กรรมการผูจ้ดัการ 

  6.  นาวาเอกสุพิช  สังขโกวทิ ร.น.  กรรมการ 

  7.  นายชุตินธร  ดารกานนท ์  กรรมการ 

8. นางจนัทรตรี  ดารกานนท ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  9.  นางสรัญญา  ดารกานนท ์  กรรมการ  

******************************************************************** 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต ่าของ ก.ล.ต. มีดังนี ้
**************************************************************************************** 

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกัน        
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้ งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูข้ออนุญาต 

 

(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ-
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู ้
ขออนุญาต  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ-
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่
ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้น-        
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
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ผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย     
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ-
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้น-   
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาต
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือ
บริษทัยอ่ย  

 

(ฌ)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้อ
อนุญาต 

 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

2 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ในการด าเนินการใดๆ เยีย่งผูบ้ริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดง
ไดว้า่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ
รายอ่ืน 

 

3 บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั : บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั ตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไป ท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทั
เดียวกนั 

………………………………………………………………………………….. 
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หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหากรรมการ 
 

บริษทัฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ บุคคลท่ีไดรั้บ
เสนอช่ือเป็นกรรมการมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควร
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

 
 

(1)  มีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

 
 

(2)  มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ดว้ยความระมดัระวงั 
ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบับริษทัไดอ้ย่างเต็มท่ี มีคุณวุฒิ 
วยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติั
การท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้ง เป็นท่ียอมรับจากสังคม 

 
 

(3)  มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอย่างน้อยด้านใดด้านหน่ึง เช่น ด้านธุรกิจของบริษทั บัญชีและ
การเงิน การบริหารเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฏหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ 

 
 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

……………………………………………………………………………….. 
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ข้อบังคับบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (UT)  ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น  
 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น  
 

ข้อ 32.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่  วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม      
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ข้อ 34.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให ้          
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
 

ข้อ 34.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้ถา้การประชุมนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป  แต่ถา้การประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 
 

ข้อ 37.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ข้อ 39.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทั ในการน้ีตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน  
 
 

ข้อ 36.    เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การวินิจฉยัช้ีขาดหรือการลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 สียง ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุม
จะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหอ้อก
เสียงลงคะแนนไดโ้ดยไม่มีขอ้หา้ม 

การออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาดแมว้า่จะมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทักต็าม 
 

ข้อ 40.  ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งยื่นหนงัสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ข้อ 16.  คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ  
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคล 
ผูมี้สญัชาติไทย 
 

ข้อ 17.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี.- 
(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2)  ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
 

ข้อ 18.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากออก และใน
ปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกกไ็ด ้
 

ข้อ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
(1)  ตาย  
(2)  ลาออก  
(3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  

 

(4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง  

(5)  ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก  
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ข้อ 28.  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงกไ็ด ้
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 
 

การจ่ายเงนิปันผล / The Dividend Payments  
 

ข้อ 45.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ใหจ้ดัสรร
เป็นเงินส ารองต่างๆ ได ้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ข้อ 46  บริษทัจะจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน 
 
 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบ
บัญชี  
 

ข้อ 48.  ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัได ้แต่ตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ี
ใดๆ ของบริษทั 
 

ข้อ 50  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา งบดุล งบก าไร-
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั     เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

ข้อ 51  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้

……………………………………………………………………………… 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)                    

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น …………………………………….  เขียนที่ ……………………………………….………………. 
Shareholders’ Registration No.    Written at  

                           วนัท่ี..……….เดือน ……………….………พ.ศ. …....…...… 
       Date         Month                          Year 
 
 

1. ข้าพเจ้า/I/We………………………………………………………………………สัญชาติ / Nationality………..……………. 
     อยู่บ้านเลขที่ / Address…………………………………………………………………….……………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………….……. 
 

2.  เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน)  
being a shareholder of Union Textile  Industries Public Company Limited 

        โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                          เสียง ดงันี ้
        holding the total amount of                                                  shares with the voting rights of                                                       votes as follows: 
                 หุ้นสามญั                                                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                เสียง  

ordinary share                                                              shares   with the voting rights of                                                       votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ                                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                เสียง 
preferred share                                                             shares with the voting rights of                                                       votes 

 

3.  ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 
 

  1.  นางอรนุช  สูงสว่าง         ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี 
    Mrs. Oranuj  Soongswang          Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 67 Years 
    อยูบ้่านเลขท่ี 11/140 ซอยวฒันวงศ์ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ 
     Address 11/140 Soi Wattanawong, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400  or 

 

  2.  นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  อายุ 68 ปี 

  Mr. Pilastpong Subsermsri  Audit Committee/Independent Director    Age 68 Years 
อยูบ้่านเลขท่ี  12 ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือ 
 Address 12 Soi Phaholyotin 44, Senanikom, Jatujak, Bangkok 10900   or 

 

  3.   นายปรีชา  วัฒนศรานนท์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                       อายุ 66 ปี 
Mr. Preecha Wattanasaranont     Audit Committee/Independent Director     Age 66 Years 

  อยูบ้่านเลขท่ี 112 ซอยพฒันาการ 53 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  หรือ 
  Address 112 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250   or 
 

   4.  นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………………………..………..…………..…... อาย/ุAge..…….... ปี/Years  
อยูบ้่านเลขท่ี/Address ................. ถนน/Road ........................................ ต าบล/แขวง/Sub-District ......................... 

  อ าเภอ/เขต/District ...................... จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย์/ Zip Code ...............หรือ/or 
 

นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………………………..………..…………..…... อาย/ุAge..…….... ปี/Years  
อยูบ้่านเลขท่ี/Address ................. ถนน/Road ........................................ ต าบล/แขวง/Sub-District ......................... 

  อ าเภอ/เขต/District ...................... จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย์/ Zip Code ...............หรือ/or 
 

นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………………………..………..…………..…... อาย/ุAge..…….... ปี/Years  
อยูบ้่านเลขท่ี/Address ................. ถนน/Road ........................................ ต าบล/แขวง/Sub-District ......................... 

  อ าเภอ/เขต/District ...................... จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย์/ Zip Code .......................... 
 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 / Attachment 7 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ครัง้ที่ 26 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท     
สหยูเนี่ยน จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 26th Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on Tuesday, April 23, 2019 at 10.30 a.m., at the Meeting room , 9 th Floor of Saha-Union 
Building, No.1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may 
be postponed or changed. 

หมายเหตุ / Remarks : 
กรรมการอิสระล าดับที่ 1 และล าดับที่ 3 มีส่วนได้เสีย ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ และวาระที่ 5.3 พิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
Independent Director No.1 and No.3 the beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors and Agenda 5.3  
Authorizing the Directors’ Remuneration. 
กรรมการอิสระล าดบัท่ี 2 มีสว่นได้เสยี ในวาระท่ี 5.3 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
Independent Director No.2 the beneficiaries in Agenda 5.3  Authorizing the Directors’ Remuneration. 

 

4.  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
     I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus 
 

  (1)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
          (2)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 25 
Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 25th Annual General  Meeting of Shareholders.                 

    เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

วาระที่  2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors’ Report on the Past Year Performance. 
 

   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา 
        Acknowledging the Company’s Operation during the Past Year. 
 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial  

Statements for the year ending December 31, 2018.                       

    เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda 4 Approving the Profit  Allocation and Dividend Payments. 
 

    เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
วาระที่  5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations. 

5.1  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ / Electing the Directors. 
 

(ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนได้ทัง้ข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c)) 
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(ก)  เห็นด้วยกบัวิธีการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ/ (a) Vote for the nomination of total directors. 
 

 เห็นด้วย / For (vote)    ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)  งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

(ข)  ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด เห็นด้วยกับการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ/ (b) If the meeting resolves to nominate total directors, vote for the 
nomination of all 3 directors as proposed by the Board of Directors. 

 

 เห็นด้วย / For (vote)    ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)  งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

(ค)  ถ้าไม่มีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดตาม (ก) ขอเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี/้ (c) If there is 
no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of ind iv id ua l 
director as follows : 
 

     1.  นางอรนชุ    สงูสวา่ง 
          Mrs. Oranuj   Soongswang  
       เห็นด้วย / For (vote)     ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)    งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

     2.  นายชตุินธร  ดารกานนท์   
         Mr. Chutindhon  Darakananda  
       เห็นด้วย / For (vote)     ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)    งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

     3.  นายปรีชา   วฒันศรานนท์ 
          Mr. Preecha    Wattanasaranont  
      เห็นด้วย / For (vote)      ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)    งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

การนบัคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด จะน าคะแนน
ในข้อ (ข) มานบัเป็นมติ ถ้าไมใ่ช้วิธีการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ จะน าคะแนนในข้อ (ค) มานบัเป็นมติ 

  Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder’s Meeting 
is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of 
total directors, the votes of (c) will be counted as resolution. 

 

5.2  พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ / Defining the Directors’ Authorities. 
 

  เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

5.3  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors’ Remuneration. 
 

  เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

วาระที่   6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
Agenda  6 Appointing the 2019 Auditors and Fixing the Remunerations. 
 

    เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 
Agenda 7 Considering and Approving the amendment to the Company’s Article of Association No. 34 

  เห็นด้วย / For (vote)   ไมเ่ห็นด้วย / Against (vote)   งดออกเสยีง / Abstain (vote) 
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5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถอืว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 
     Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and  is not my 
voting as a shareholder. 
 

6. ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่   
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 
     In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is 
any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 
consideration. 
 

 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting. 

 
ลงช่ือ .......................................................................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
Signature  (                   )       Grantor 

 
ลงช่ือ ......................................................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Signature  (      )         Proxy 

 
ลงช่ือ ......................................................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Signature  (      )          Proxy 

 
ลงช่ือ ......................................................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Signature  (      )         Proxy 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท/Proxy Annex Duty Stamp Baht 20 
2. ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน              

ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้/ A shareholder shall appoint only 
one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one 
proxy holder in order to split votes. 

3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  / In agenda regarding the 
appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

4. โปรดมอบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนีด้้วย  / Please enclose with this Proxy copies of the identification card  of the 
proxy grantor or the Affidavit of the Juristic Person. All copies of the documents must be certified as true. 
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