
1/4 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix duty stamp 20 baht)    
           

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
 
 

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                    เขียนท่ี                                             _ 
  Shareholder’s Registration No.            Written at 
 

                                        วนัท่ี          เดือน  _  __   พ.ศ.  _
                                     Date               Month           Year 
 
 

1. ข้าพเจ้า/I/We………………………………………………………..………………………………สัญชาต ิ/ Nationality………...…………. 
     อยู่บ้านเลขที ่/ Address………………………......……………………………………………………….……………………………….…... 
     ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……… 
 

   เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน)  
    being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited 
    โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ                                เสียง ดงันี ้
    holding the total amount of                         shares  with the voting rights of                                        votes as follows: 
      หุน้สามญั                                                        หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                      เสียง  

       ordinary share                                              shares     with the voting rights of                                            votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ                                           หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสียง 
       preferred share                                            shares  with the voting rights of                                             votes 
 

 

2.  ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 
 1.  นางอรนุช สูงสว่าง             ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     อายุ 70 ปี 

Mrs. Oranuj Soongswang          Chairman of the Audit Committee/Independent Director      Age 70 Years 
       อยู่บา้นเลขท่ี 11/140  ซอยวฒันวงศ ์แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

       Address 11/140 Soi Wattanawong, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400  or  
 

      2. นายพลิาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี       กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                    อายุ 71 ปี 

            Mr. Pilastpong Subsermsri         Audit Committee/ Independent Director                       Age 71 Years 
             อยู่บา้นเลขท่ี 12 ซอยพหโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือ 

            Address 12 Soi Phaholyotin 44, Senaikom, Jatujak, Bangkok 10900 or   
 

      3. นายปรีชา วัฒนศรานนท ์                 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                  อายุ 69 ปี   
  Mr. Preecha Wattanasaranont         Audit Committee/ Independent Director                    Age 69 Years 

   อยู่บา้นเลขท่ี 112 ซอยพฒันาการ 53 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  หรือ 
           Address 112 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suanluan, Bangkok 10250   or  

 

 4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อาย/ุAge………………….. ปี/Years 
         อยู่บา้นเลขท่ี/Address .......................... ถนน/Road ....................................... ต  าบล/แขวง/Sub-District ..................................... 
         อ  าเภอ/เขต/District ............................... จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ....................... หรือ/or 
 

    นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อาย/ุAge………………….. ปี/Years 
         อยู่บา้นเลขท่ี/Address ........................... ถนน/Road ........................................ ต  าบล/แขวง/Sub-District .................................. 
         อ  าเภอ/เขต/District ................................ จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ....................... หรือ/or 
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    นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อาย/ุAge………………….. ปี/Years 
         อยู่บา้นเลขท่ี/Address ........................... ถนน/Road ........................................ ต  าบล/แขวง/Sub-District ................................... 
         อ  าเภอ/เขต/District ............................. .... จงัหวดั/Province ................................ รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 28 ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่ บรษิัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1828 
ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone  of  the  above  as  my/our  proxy  holder  to  attend  and  vote  at  the  28th  Annual  General  Meeting of  Shareholders 
to be held on Tuesday, March 30, 2021 at 09.30 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 : 

 สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ บรษัิทฯขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้
โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะไวท้ัง้ 3 คน เพื่อในกรณีมีเหตสุุดวิสยัท่ีกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้
กรรมการอิสระท่ีเขา้ประชมุจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทนผูถื้อหุน้ได ้ทัง้นี ้ หากผูถื้อหุน้ยงัยืนยนั
จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระบคุคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบช่ืุอกรรมการอิสระท่ีตอ้งการใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหช้ดัเจนในหนา้ 4/4 
In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders’ Power of Attorney be made to 
empower all 3 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not 
available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders’ behalf. However, 
in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director 
must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.  

 กรรมการอิสระล าดบัท่ี 1-3  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุ / Independent Director No.1-No.3,  no major beneficiaries. 
 

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
     I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus 
 

 (1)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร 
  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี คร้ังที ่27 
Agenda 1  Considering and Endorsing the Minutes of the 27th Annual General  Meeting of Shareholders. 

  เหน็ดว้ย / For (vote)    ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา 
Agenda 2  Acknowledging the Board of Directors’ Report on the Past Year Performance. 
   รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

        Acknowledging the Company’s Operation during the Past Year. 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial  Statements for the year 
ending December 31, 2020. 
                   เหน็ดว้ย / For (vote)         ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
วาระที่  4   พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 4  Approving the Profit  Allocation and Dividend Payments. 
   เหน็ดว้ย / For (vote)    ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
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วาระที่  5   พจิารณาเลือกต้ังกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5  Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations. 
 
 

5.1  พจิารณาเลือกต้ังกรรมการ / Electing the Directors. 
                     (ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนไดท้ัง้ขอ้ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c)) 

(ก)  เหน็ดว้ยกบัวธีิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors. 
 เหน็ดว้ย / For (vote)          ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 

 

(ข)  ถา้มีมตใิหใ้ชว้ธีิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ เห็นดว้ยกบัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอ / (b) If   
       The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board  
       of Directors. 

 เหน็ดว้ย / For (vote)          ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

(ค)  ถา้ไม่มีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุตาม (ก) ขอเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี/้ (c) If there is no nomination of total  
       directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows : 

1.  นายปรีชา ชณุหวาณิชย ์/ Mr. Preecha  Shunhavanich 
      เหน็ดว้ย / For (vote)      ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 
2.  นางศรีนวล สมบตัไิพรวนั / Mrs. Srinual Sombatpraiwan 
      เหน็ดว้ย / For (vote)       ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 
3.  นายพิทยา มหานนท ์/ Mr. Pitya Mahanond   
      เหน็ดว้ย / For (vote)      ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างตน้ ถ้ามติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด  จะน าคะแนนในข้อ (ข)        
มานบัเป็นมต ิถา้ไม่ใชว้ธีิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ จะน าคะแนนในขอ้ (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  พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ / Defining the Directors’ Authorities. 
  เหน็ดว้ย / For (vote)         ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)        งดออกเสียง / Abstain (vote) 

 

5.3  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors’ Remuneration. 
  เหน็ดว้ย / For (vote)       ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)        งดออกเสียง / Abstain (vote) 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
Agenda  6  Appointing the 2021  Auditors and Fixing the Remunerations. 

  เหน็ดว้ย / For (vote)    ไม่เหน็ดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

วาระที่ 7 รับทราบการหยุดด าเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่ 
Agenda 7  Acknowledge the termination of textile operation and searching for a new business. 

  รบัทราบการหยดุด  าเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่ 
      Acknowledge the termination of textile operation and searching for a new business. 

4.  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไม่ถูกต้อง 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. 
5.  ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมี
การพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่เตมิข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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     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. 
 
 

  

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

ลงช่ือ .......................................................................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
Signature  (                        )      Grantor 
 
ลงช่ือ ......................................................................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 Signature  (           )     Proxy 
 

ลงช่ือ ......................................................................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature  (          )     Proxy 
 

ลงช่ือ ......................................................................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature  (         )      Proxy 
 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ 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.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  / 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.โปรดมอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะ หรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันีด้ว้ย  / 
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. 


