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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

_
เดือน
Month

_ __ พ.ศ.
Year

_

1. ข้าพเจ้า/I/We………………………………………………………..………………………………สัญชาติ / Nationality………...………….
อยู่บ้านเลขที่ / Address………………………......……………………………………………………….……………………………….…...
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………
เป็ นผู้ถอื หุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares with the voting rights of
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares with the voting rights of
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preferred share
shares with the voting rights of
2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
 1. นางอรนุช สูงสว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Mrs. Oranuj Soongswang
Chairman of the Audit Committee/Independent Director
อยู่บา้ นเลขที่ 11/140 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 หรือ
Address 11/140 Soi Wattanawong, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 or
 2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Mr. Pilastpong Subsermsri
Audit Committee/ Independent Director
อยู่บา้ นเลขที่ 12 ซอยพหโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรือ
Address 12 Soi Phaholyotin 44, Senaikom, Jatujak, Bangkok 10900 or

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes
อายุ 69 ปี
Age 69 Years

อายุ 70 ปี
Age 70 Years

 3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
Mr. Preecha Wattanasaranont
Audit Committee/ Independent Director
Age 68 Years
อยู่บา้ นเลขที่ 112 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 หรือ
Address 112 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suanluan, Bangkok 10250 or
 4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อายุ/Age………………….. ปี /Years
อยู่บา้ นเลขที่/Address .......................... ถนน/Road ....................................... ตาบล/แขวง/Sub-District .....................................
อาเภอ/เขต/District ............................... จังหวัด/Province ............................... รหัสไปรษณีย/์ Zip Code ....................... หรือ/or
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นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อายุ/Age………………….. ปี /Years
อยู่บา้ นเลขที่/Address ........................... ถนน/Road ........................................ ตาบล/แขวง/Sub-District ..................................
อาเภอ/เขต/District ................................ จังหวัด/Province ............................... รหัสไปรษณีย/์ Zip Code ....................... หรือ/or
นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อายุ/Age………………….. ปี /Years
อยู่บา้ นเลขที่/Address ........................... ถนน/Road ........................................ ตาบล/แขวง/Sub-District ...................................
อาเภอ/เขต/District ............................. .... จังหวัด/Province ................................ รหัสไปรษณีย/์ Zip Code ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
ครัง้ ที่ 27 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828
ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้ว ย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 27th Annual General Meeting of Shareholders
to be held on Tuesday, April 21, 2020 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th 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 :
 กรรมการอิสระลาดับที่ 1-3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
Independent Director No.1-3, no major beneficiaries.
3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ครั้งที่ 26
Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 26th Annual General Meeting of Shareholders.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่านมา
Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors’ Report on the Past Year Performance.
 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ผี ่านมา
Acknowledging the Company’s Operation during the Past Year.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน หรืองบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year
ending December 31, 2019.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

 งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กาหนดอานาจกรรมการ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.
(ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิลงคะแนนได้ทงั้ ข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))
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(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วธิ ีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด เห็นด้วยกับการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ / (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)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดตาม (ก) ขอเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี/้ (c) If there is no nomination of total
directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :
1. นางจันทรตรี
ดารกานนท์
Mrs. Chantorntree
Darakananda
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
2. นายพีรวุฒิ
เลาหะพันธุ์
Mr. Peravudh
Lowhaphandu
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
3. นางสรัญญา
ดารกานนท์
Mrs. Saranya
Darakananda
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
การนับคะแนนเสี ยงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติท่ี ประชุมผู้ถือ หุ้นใช้วิธีก ารเลื อ กตัง้ กรรมการทัง้ ชุด จะน าคะแนนในข้อ (ข)
มานับเป็ นมติ ถ้าไม่ใช้วธิ ีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด จะนาคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็ นมติ
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 พิจารณากาหนดอานาจกรรมการ / Defining the Directors’ Authorities.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

 งดออกเสียง / Abstain (vote)

5.3 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors’ Remuneration.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
 งดออกเสียง / Abstain (vote)
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดเงินค่าตอบแทน
Agenda 6 Appointing the 2020 Auditors and Fixing the Remunerations.
 เห็นด้วย / For (vote)
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

 งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอื หุ้น
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.
5. ในกรณีทขี่ ้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ทป่ี ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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 here is any amendment or
addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her onsideration.
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature (
) Grantor
ลงชื่อ ......................................................................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
ลงชื่อ ......................................................................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
ลงชื่อ ......................................................................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature (
) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.
2.วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / 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.
3.โปรดมอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนีด้ ว้ ย /
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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