
1/4 

(ปิดอากรแสตมป์  บาท) 

(Affix duty stamp 20 baht)    

           

หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข) 

Proxy (Form B) 
 

 

 

  เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                    เขยีนที                                             _ 

  Shareholder’s Registration No.            Written at 
 

                                        วนัที          เดือน  _  __   พ.ศ.  _

                                     Date               Month           Year 
 

 

1. ขา้พเจ้า/I/We………………………………………………………..………………………………สัญชาติ / Nationality………...…………. 

     อยู่บา้นเลขท ี/ Address………………………......……………………………………………………….……………………………….…... 

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

   เป็นผู้ถือหุน้ของ บริษทั ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกัด (มหาชน)  

    being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited 

    โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม                                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                                เสียง ดงันี 

    holding the total amount of                         shares  with the voting rights of                                        votes as follows: 

      หุน้สามญั                                                        หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ                                      เสียง  

       ordinary share                                              shares     with the voting rights of                                            votes 

 หุน้บริุมสิทธิ                                           หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ                   เสียง 

       preferred share                                            shares  with the voting rights of                                             votes 
 

 

2.  ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 

 1. นายพลเชษฐ ์ ลิขิตธนสมบัติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ           อายุ 55 ปี 

            Mr. Polchet Likittanasombat  Chairman of the Audit Committee/Independent Director          Age 55  Years 

           อยู่บา้นเลขที /  ซอยปณุณวิถี  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  หรือ   

           Address 3/1 Soi Punnawithi 11, Khwaeng Bangchak, Khet Phrakanong, Bangkok 10260 or   

      2. นายปรีชา วัฒนศรานนท ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ               อายุ 70 ปี 

            Mr. Preecha Wattanasaranont  Audit Committee/Independent Director            Age 70  Years 

           อยู่บา้นเลขที  ซอยพฒันาการ  ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  หรือ   

           Address 112 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn Road, Khwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bankok 10250 or   

     3.  นายพิทยา มหานนท ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                           อายุ 66 ปี 

            Mr. Pitya Mahanond   Audit Committee/Independent Director            Age 66  Years 

           อยู่บา้นเลขที 112/2 หมู ่  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร  หรือ   

           Address 112/2 Moo 6, Khwaeng Thung Song Hong, Khet Lak Si, Bangkok 10210 or   
 

 4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อายุ/Age………………….. ปี/Years 

         อยู่บา้นเลขที/Address .......................... ถนน/Road ....................................... ตาํบล/แขวง/Sub-District ..................................... 

         อาํเภอ/เขต/District ............................... จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ....................... หรือ/or 
 

    นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อายุ/Age………………….. ปี/Years 

         อยู่บา้นเลขที/Address ........................... ถนน/Road ........................................ ตาํบล/แขวง/Sub-District .................................. 

         อาํเภอ/เขต/District ................................ จงัหวดั/Province ............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ....................... หรือ/or 
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    นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ……………….………………………………………...….....อายุ/Age………………….. ปี/Years 

         อยู่บา้นเลขที/Address ........................... ถนน/Road ........................................ ตาํบล/แขวง/Sub-District ................................... 

         อาํเภอ/เขต/District ............................. .... จงัหวดั/Province ................................ รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................  
 

คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

ครงัที 29 ในวนัองัคารที 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชมุชนั 9 อาคารสาํนกังานใหญ่ บริษัท สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) เลขที 1828 

ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

Anyone  of  the  above  as  my/our  proxy  holder  to  attend  and  vote  at  the  29th  Annual  General  Meeting of  Shareholders 

to be held on Tuesday, 19 April 2022 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 : 

 สืบเนอืงจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทฯขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้

โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะไวท้งั 3 คน เพือในกรณีมีเหตสุดุวิสัยทีกรรมการอิสระคนใดคนหนึงไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

กรรมการอิสระทีเขา้ประชมุจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผูถ้ือหุน้แทนผูถ้ือหุน้ได ้ทงันี หากผูถื้อหุน้ยงัยืนยนั

จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบชืุอกรรมการอสิระทีตอ้งการใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหช้ดัเจนในหนา้ 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.  

 กรรมการอิสระลาํดบัที 3  ไมมี่สว่นไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม / Independent Director No.3,  no major beneficiaries. 

 กรรมการอิสระลาํดบัที 1 และลาํดับที  มีสว่นไดเ้สยีพเิศษ ในวาระที 5.1 พจิารณาเลือกตงักรรมการ เนืองจากเป็นกรรมการทีตอ้งออกตาม

วาระ  และไดร้บัการพจิารณาเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง 

Independent Director No. 1 and No.2 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to retire 

this year and have nominated to be reappointed for another term. 
 

3. ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงัน ี

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

 (1)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร 

  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้ ดังนี 

  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

วาระท ี1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครังท ี1/2564 

Agenda 1  Considering and Endorsing the Minutes of the Extraordinary General  Meeting of Shareholders No. 1/2021 

  เห็นดว้ย / For (vote)    ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

วาระท ี2   รับทราบรายงานคณะกรรมการเกียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบ 1 ปีทผ่ีานมา 

Agenda 2  Acknowledging the Board of Directors’ Report on the Past Year Performance. 

   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีทีผา่นมา 

        Acknowledging the Company’s Operation during the Past Year. 
 

วาระท ี3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน หรืองบการเงินประจาํปี สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial  Statements for the year 

ending 31 December 2021. 
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                   เห็นดว้ย / For (vote)         ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

วาระท ี 4   พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

Agenda 4  Approving the Profit  Allocation and Dividend Payments. 

   เห็นดว้ย / For (vote)    ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

วาระท ี 5   พิจารณาเลอืกตังกรรมการ กาํหนดอาํนาจกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 5  Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations. 
 

 

5.1  พิจารณาเลือกตงักรรมการ / Electing the Directors. 

                     (ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนไดท้ังขอ้ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c)) 

(ก)  เห็นดว้ยกับวิธีการเลือกตงักรรมการทงัชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors. 

 เห็นดว้ย / For (vote)          ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

(ข)  ถา้มีมติใหใ้ชว้ิธีการเลอืกตังกรรมการทงัชดุ เห็นดว้ยกับการเลือกตงักรรมการทงั 3 คน ตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอ / (b) If   

       The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board  

       of Directors. 

 เห็นดว้ย / For (vote)          ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

(ค)  ถา้ไมมี่การเลือกตงักรรมการทงัชดุตาม (ก) ขอเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี / (c) If there is no nomination of total  

       directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows : 

1.  นายพลเชษฐ ์ ลขิิตธนสมบัติ / Mr. Polchet Likittanasombat 

      เห็นดว้ย / For (vote)      ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 

2.  นายปรชีา  วฒันศรานนท ์/ Mr. Preecha Wattanasaranont 

      เห็นดว้ย / For (vote)       ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 

3.  นายชตุินธร  ดารกานนท ์/ Mr. Chutindhon Darakananda   

      เห็นดว้ย / For (vote)      ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

การนับคะแนนเสียงในขอ้ 5.1 ขา้งต้น ถ้ามติทีประชุมผูถ้ือหุ้นใช้วิธีการเลือกตังกรรมการทังชุด จะนําคะแนนในขอ้ (ข)        

มานบัเป็นมติ ถา้ไมใ่ชว้ิธีการเลือกตงักรรมการทงัชดุ จะนาํคะแนนในขอ้ (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  พิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการ / Defining the Directors’ Authorities. 

  เห็นดว้ย / For (vote)         ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)        งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

5.3  พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors’ Remuneration. 

  เห็นดว้ย / For (vote)       ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)        งดออกเสียง / Abstain (vote) 

วาระท ี6 พิจารณาแตง่ตงัผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 และกาํหนดเงินคา่ตอบแทน 

Agenda  6  Appointing the 2022  Auditors and Fixing the Remunerations. 

  เห็นดว้ย / For (vote)    ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)    งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

 

4.  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี ให้ถอืวา่การลงคะแนนเสียงนัน

ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้ 

      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. 
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5.  ในกรณีทีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทปีระชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรืองใด นอกเหนือจากเรืองทรีะบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีทมีีการแก้ไขเปลียนแปลง หรือเพมิเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร 

     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 consideration. 
 
 

  

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนนั ใหถ้ือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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

 

 

 

 

 

ลงชือ .......................................................................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

Signature  (                        )      Grantor 

 

ลงชือ ......................................................................................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ 

 Signature  (           )     Proxy 

 

ลงชือ ......................................................................................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ 

 Signature  (          )     Proxy 

 

ลงชือ ......................................................................................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ 

 Signature  (         )      Proxy 

 

 
 

หมายเหต ุ/ Remarks: 

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ 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.วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทังชดุ หรอืเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล  / 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.โปรดมอบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉันทะ หรอืหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะฉบบันีดว้ย  / 

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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ปิดอากรแสตมป์  บาท                          สิงทส่ีงมาดว้ย 7 / Attachment 7 

(Affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)  

Proxy (Form C) 
 (แบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้……………………………………….                  เขียนท ี................................................................................................ 

Shareholder’s Registration No.     Written at 
 

                        วนัที ……………… เดอืน ……………………   พ.ศ. …………… 

                                      Date                       Month                       Year 
                                  

1. ขา้พเจา้ / I / We…………………………………………………………...…………………….…………………………..………..………...………….... 

สาํนกังานตงัอยู่เลขที / located at No ……………………….ถนน/Road…………..……..…………...ตาํบล/แขวง/Sub-District………...………………. 

อาํเภอ/เขต/District…….……………………….…………….จงัหวดั/Province……..………………….รหสัไปรษณีย/์Zip Code…..…………………....... 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ให้กบั / As being the Custodian of ....................................................................... 

       ซงึเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกัด (มหาชน)  

       being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited 

       โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม                                              หุน้     และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                              เสยีง ดงันี 

       holding the total amount of                                             shares     with the voting rights of                                          votes as follows: 

                หุน้สามญั                                                              หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                                     เสียง  

    ordinary share                                                       shares          with the voting rights of                                          votes 

                หุน้บุรมิสิทธิ                                                  หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                   เสยีง 

    preferred share                                                    shares     with the voting rights of                                           votes 
 

2.  ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 

  1. นายพลเชษฐ ์ ลิขิตธนสมบัติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ           อายุ 55 ปี 

            Mr. Polchet Likittanasombat  Chairman of the Audit Committee/Independent Director          Age 55  Years 

           อยู่บา้นเลขที /  ซอยปณุณวิถี  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  หรือ   

           Address 3/1 Soi Punnawithi 11, Khwaeng Bangchak, Khet Phrakanong, Bangkok 10260 or   

      2. นายปรีชา วัฒนศรานนท ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ               อายุ 70 ปี 

            Mr. Preecha Wattanasaranont  Audit Committee/Independent Director            Age 70  Years 

           อยู่บา้นเลขที 112 ซอยพฒันาการ  ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  หรือ   

           Address 112 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn Road, Khwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bankok 10250 or   

     3.  นายพิทยา มหานนท ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                           อายุ 66 ปี 

            Mr. Pitya Mahanond   Audit Committee/Independent Director            Age 66  Years 

           อยู่บา้นเลขที 112/2 หมู ่  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร  หรือ   

           Address 112/2 Moo 6, Khwaeng Thung Song Hong, Khet Lak Si, Bangkok 10210 or   

       4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss …………………………………..…........................................................อายุ/Age….............….. ปี/Years 

     อยูบ่า้นเลขท/ีAddress ........................................... ถนน/Road ............................................. ตาํบล/แขวง/Sub-District ............................. 

       อาํเภอ/เขต/District ................................................ จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code.............................. 

คนหนงึคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ครงัท ี29 

ในวนัองัคารที 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชมุชนั 9 อาคารสาํนกังานใหญ่ บรษัิท สหยูเนยีน จาํกดั (มหาชน) เลขที 1828 ถนนสขุมุวิท แขวง

พระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพึงเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

Anyone  of  the  above  as  my/our  proxy  holder  to  attend  and  vote  at  the 29th  Annual  General  Meeting of  Shareholders 

to be held on Tuesday, 19 April 2022 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No. 1828 Sukhumvit Road, 

Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
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หมายเหตุ / Remarks : 

 สืบเนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ บรษัิทฯขอเสนอใหผู้ถ้ือหุน้โปรด

มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะไวท้งั 3 คน เพือในกรณีมีเหตุสดุวิสยัทีกรรมการอิสระคนใดคนหนึงไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้กรรมการ

อิสระทีเขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุ้นแทนผูถื้อหุน้ได ้ทังนี หากผูถื้อหุน้ยังยืนยันจะมอบ

ฉันทะใหก้รรมการอิสระบคุคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบชืุอกรรมการอิสระทีตอ้งการใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหช้ดัเจนในหนา้ 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.  

 กรรมการอสิระลาํดับที 3 ไม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระการประชมุ / Independent Director No.3, no major beneficiaries. 

 กรรมการอิสระลาํดบัที 1 และลาํดับที  มีสว่นไดเ้สยีพเิศษ ในวาระที 5.1 พจิารณาเลือกตงักรรมการ เนืองจากเป็นกรรมการทีตอ้งออกตาม

วาระ  และไดร้บัการพิจารณาเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง 

Independent Director No. 1 and No.2 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to 

retire this year and have nominated to be reappointed for another term. 
 

3.ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครังนี ดังนี 

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

   (1)  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทถืีอและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้ 

      With total number of holding shares and voting right 

   (2)    มอบฉนัทะบางส่วน คือ / A part of 

    หุน้สามญั                        หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                 เสยีง 

          Ordinary share of                (shares),   with the voting rights of                                          (votes) 
 

วาระท ี1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครังท ี1/2564 

Agenda 1  Considering and Endorsing the Minutes of the Extraordinary General  Meeting of Shareholders No. 1/2021 

   ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเหน็สมควร 

               The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

           ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย......................เสยีง    ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง    งดออกเสยีง.....................เสยีง 

          For                             (votes)         Against                         (votes)         Abstain                          (votes) 

วาระท ี2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเนินงานในรอบ 1 ปีทผี่านมา 

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors’ Report on the Past Year Performance. 

    รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯในรอบ 1 ปีทีผ่านมา /  Acknowledging the Company’s Operation during the Past Year.  

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน หรืองบการเงนิประจาํปี สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3  Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial  Statements for the year  

 ending 31 December 2021. 

   ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเหน็สมควร 

               The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

           ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย......................เสยีง    ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง    งดออกเสยีง.....................เสยีง 

          For                             (votes)         Against                         (votes)         Abstain                          (votes) 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกาํไรและการจา่ยเงนิปันผล 

Agenda 4 Approving the Profit  Allocation and Dividend Payments. 

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

           ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย......................เสยีง    ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง    งดออกเสยีง.....................เสยีง 

          For                             (votes)         Against                         (votes)         Abstain                          (votes) 
 

วาระท ี5 พจิารณาเลือกตังกรรมการ กาํหนดอาํนาจกรรมการ และกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations. 

5.1  พิจารณาเลือกตังกรรมการ / Electing the Directors. 

       (ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนไดท้งัขอ้ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c)) 

 ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเหน็สมควร 

    The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  

  (ก)  เห็นดว้ยกับวิธีการเลือกตงักรรมการทงัชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors. 

   เห็นดว้ย.................เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง    งดออกเสยีง.....................เสยีง 

                   For                       (votes)             Against                        (votes)         Abstain                          (votes) 

(ข) ถา้มมีติใหใ้ชวิ้ธีการเลอืกตงักรรมการทงัชุด เห็นดว้ยกบัการเลอืกตงักรรมการทงั 3 คน ตามทีคณะกรรมการบรษิัทฯ 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. 

   เห็นดว้ย.................เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง    งดออกเสยีง.....................เสยีง 

        For                       (votes)             Against                        (votes)         Abstain                        (votes)   

   (ค) ถา้ไม่มกีารเลอืกตงักรรมการทงัชดุตาม (ก) ขอเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี/ (c) If there is no nomination of total    

         directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows : 
 

1.  นายพลเชษฐ ์ ลขิิตธนสมบตัิ / Mr. Polchet Likittanasombat 

     เห็นดว้ย / For (vote)     ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 

2.  นายปรชีา  วฒันศรานนท ์/ Mr. Preecha Wattanasaranont 

       เห็นดว้ย / For (vote)     ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 

3.  นายชตุินธร  ดารกานนท ์/ Mr. Chutindhon Darakananda   

       เห็นดว้ย / For (vote)     ไมเ่ห็นดว้ย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote) 
 

การนบัคะแนนเสียงในขอ้ 5.1 ขา้งตน้ ถา้มติทปีระชุมผูถื้อหุน้ใชว้ิธีการเลอืกตงักรรมการทงัชุด จะนาํคะแนนในขอ้ (ข)    

มานบัเป็นมติ ถา้ไม่ใชว้ิธีการเลอืกตงักรรมการทงัชุด จะนาํคะแนนในขอ้ (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  พจิารณากาํหนดอาํนาจกรรมการ / Defining the Directors’ Authorities. 

   ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเหน็สมควร 

               The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

           ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย......................เสียง    งดออกเสยีง......................เสยีง 

          For                              (votes)         Against                         (votes)         Abstain                           (votes) 

5.3  พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors’ Remuneration.  

  ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเหน็สมควร 

               The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

           ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
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  เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย......................เสียง    งดออกเสยีง......................เสยีง 

          For                              (votes)         Against                         (votes)         Abstain                           (votes) 

วาระท ี6 พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดเงินคา่ตอบแทน 

Agenda 6  Appointing the 2022  Auditors and Fixing the Remunerations. 

   ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเหน็สมควร 

               The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

           ( )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย......................เสียง    งดออกเสยีง......................เสยีง 

          For                              (votes)         Against                         (votes)         Abstain                           (votes) 
 

 

4.  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

      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.  ในกรณีทขี้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีททีปีระชุมมกีารพิจารณา

หรือลงมติในเรืองใด นอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลยีนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ใหผู้้รบัมอบ

ฉันทะมสิีทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

     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. 
 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนนั ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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

 
 

 

 

 

 

 

ลงชือ  .......................................................................................................................... ผูม้อบฉันทะ 

Signature   (                                                )   Grantor 
 

ลงชือ  .........................................................................................................................  ผูร้บัมอบฉันทะ 

Signature   (                                                               )     Proxy 
 

ลงชือ  .........................................................................................................................  ผูร้บัมอบฉันทะ 

Signature   (                                                )    Proxy 
 

ลงชือ .........................................................................................................................   ผู ้รบัมอบฉันทะ 

Signature   (                                                )    Proxy 
 

 

หมายเหตุ / Remarks : 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านนั 

This Form C, is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

The evidence that must be attached together with the proxy form is  

(1.) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  

            A letter of authorization from the shareholder that the custodian is authorized to sign the proxy form. 

(2.) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

            A letter confirming that the signer in the proxy form is authorized to operate the custodian business. 

3. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุ หรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล  

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. 
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