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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 .......................... 
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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. 


