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วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 27 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 26 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562  
2. รายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562          
ในรูปแบบ QR Code 

  3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  4. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 
  5. ขอ้บงัคบับริษทัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  6. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข และแบบ ค)  
  7. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (UT) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
คร้ังท่ี 27 ในวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563 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 ่26   
   ตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 นั้น บริษทัฯได้

จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และน าส่งส าเนา  
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.ut.co.th ) แลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2562 ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 

 

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

ในรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 44 ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัท างบดุลและบญัชี

ก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทั และจดัใหมี้การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี และเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนุมติั 

 

                   : 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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ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี                

31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน 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  
งบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก 

ผูส้อบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯมีผลขาดทุน-
สุทธิจ านวน 30,648,379 บาท โดยบริษทัฯมีทุนส ารองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั และยงัมีผลขาดทุน
สะสมจ านวน 74,087,649 บาท    

 
                   รายละเอยีดก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2560 ถึงปี 2562 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (30,648,379) 19,419,990 32,359,405 

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 :  1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ    
 2. ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2562    

                                                    ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 แก่ผูถื้อหุ้นสามญั เน่ืองจากผลด าเนินงาน
ของบริษทัฯมีผลขาดทุน และยงัมีผลขาดทุนสะสม ส าหรับเงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บในอตัราร้อยละ 14 
ต่อปี ใหส้ะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2562 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

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. นางจนัทรตรี ดารกานนท ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
2. นายพีรวฒิุ เลาหะพนัธ์ุ กรรมการรองผูจ้ดัการ 
3. นางสรัญญา   ดารกานนท ์ กรรมการ 
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ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นอิสระ ท าหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการท่ีไดก้ าหนดไว ้
เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ
กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 
คน ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เป็น
บุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต่อองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนผลการปฎิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการท่ีผา่นมาเหมาะสม จึงเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดงักล่าวกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาท่ี

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

1. นางจนัทรตรี ดารกานนท ์   2.  นายพีรวฒิุ เลาหะพนัธ์ุ   
3. นางสรัญญา ดารกานนท ์  
โดยบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัของกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนดไว ้ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
3 และ 4 
 

5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

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

5.3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพ่ือให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบ      
จากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ       
ปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากบัปี 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรร
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป (องคป์ระกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆไดแ้ก่ ค่าตอบแทน 
ต าแหน่ง และค่าเบ้ียประชุม สิทธิประโยชอ่ื์นไม่มี มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี 2562 หนา้     )   
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ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแลว้ โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2562) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป  
 

วาระที ่ 6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 52 ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี จะแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 แลว้ เห็นควรเสนอ

คณะกรรมการเสนอผูถื้อหุน้แต่งตั้งนางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6287 (เป็น
ผูส้อบบญัชีปีท่ี 1) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือนายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853  
ซ่ึงสงักดับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มี
ความสัมพนัธ์  และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยก าหนดเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,270,000 บาท เพ่ิมข้ึนจาก    
ปี 2562 จ านวน 80,000 บาท เน่ืองจากตอ้งตรวจสอบบญัชีเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี  

ทั้งน้ี นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ จะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯปีท่ี 1 แทนนางพูนนารถ เผ่าเจริญท่ีท า
หนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯมาแลว้ 7 ปี (ลงนามตรวจสอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปี 2562 และเป็นผูค้วบคุมงานตรวจสอบ
แต่ไม่ได้ลงนาม 2 ปี) ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี  
ความเห็นคณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง  
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6287 (เป็นผูส้อบบญัชีปีท่ี 1) หรือ 
2. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ 
3. นายเติมพงษ ์     โอปนพนัธ์ุ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ 
4. นางสาววสิสุตา    จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853    

ซ่ึงสังกดับริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2563 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ  
สอบบญัชีของบริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,270,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 80,000 
บาท  เน่ืองจากตอ้งตรวจสอบบญัชีเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี 
 

บริษทัฯก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จนกว่าการประชุมผูถื้อหุ้นจะแลว้เสร็จ 
เพ่ือให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เป็นผูมี้สิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 27 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2562 ในส่วนท่ีพึงจะไดรั้บ 
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พร้อมน้ีบริษทัฯไดแ้นบเอกสารตามรายการส่ิงท่ีส่งมาดว้ยมายงัท่านเพ่ือทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 

2562 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ 
ส านักเลขานุการบริษทั ชั้น 8 เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 โทรศัพท์           
02-311-5111 ต่อ 7811  โทรสาร 02-331-5668 โดยบริษทัฯไดท้ าการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
คร้ังท่ี 27 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.ut.co.th  ตั้งแตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2563 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) 


