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หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 27
วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
งดแจกของชาร่ วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแล
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วันที่ 20 มีนาคม 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 27

เรี ยน

ท่ านผู้ถอื หุ้น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
2. รายงานประจาปี งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน หรื องบการเงิน ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในรู ปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5. ข้อบังคับบริ ษทั ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค)
7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) (UT) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
ครั้งที่ 27 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษทั สหยูเนี่ ยน จากัด
(มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุ ขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้.วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 26
ตามที่ บริ ษทั ฯได้จดั การประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นั้น บริ ษทั ฯได้
จัดทารายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 26 แล้วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ ม และนาส่ งสาเนา
รายงานการประชุ มดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ( www.ut.co.th ) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นมีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2562 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษทั ฯได้สรุ ปผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึ่งปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน หรื องบการเงิน ประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 44 กาหนดให้บริ ษทั ฯต้องจัดทางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษทั และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี และเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ง บดุ ล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น หรื องบการเงิ น ประจ าปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลขึ้ นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงานของกิ จการ ในอัตราที่ ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการประจาปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจาก
ผูส้ อบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯมี ผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 30,648,379 บาท โดยบริ ษทั ฯมีทุนสารองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั และยังมีผลขาดทุน
สะสมจานวน 74,087,649 บาท
รายละเอียดกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2560 ถึงปี 2562
รายการ
1. กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (บาท)
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
2.1 จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
2.2 จานวนหุน้ บุริมสิ ทธิ (หุน้ )
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
3.1 หุน้ สามัญ (บาท : หุน้ )
3.2 หุน้ บุริมสิ ทธิ (บาท : หุน้ ) **
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

ปี 2562
(30,648,379)

ปี 2561
19,419,990

ปี 2560
32,359,405

45,000,000
15,000,000

45,000,000
15,000,000

45,000,000
15,000,000

0.00

0.00

0.00

หมายเหตุ : 1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2562
ไปตามสิ ทธิ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ เนื่ องจากผลดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สาหรับเงินปั นผลที่ผถู ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ ได้รับในอัตราร้อยละ 14
ต่อปี ให้สะสมเงินปั นผลที่พึงจะได้รับในปี 2562 ไปตามสิ ทธิเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริ ษทั
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กาหนดอานาจกรรมการ และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 19 กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตาแหน่ง และกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งจะ
เลือกเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้ ปั จจุบนั กรรมการมีจานวน 9 คน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งนี้ กรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 คน ตามรายนามดังนี้:1. นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ กรรมการรองผูจ้ ดั การ
3. นางสรัญญา ดารกานนท์ กรรมการ
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ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ มี
ความเป็ นอิสระ ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้กาหนดไว้
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ของ
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3
คน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 เป็ น
บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่
จาเป็ นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผลการปฎิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการที่ผา่ นมาเหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาแล้ว มี มติ เห็ นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ จึ งเห็นควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ ครบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ท้ งั 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :1. นางจันทรตรี ดารกานนท์
2. นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์
3. นางสรัญญา ดารกานนท์
โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริ ษทั พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่
3 และ 4
5.2 พิจารณากาหนดอานาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นควรเสนอผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณากาหนดอานาจกรรมการ เป็ นดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ยกเว้น นางอรนุช สู งสว่าง นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี และนายปรี ชา วัฒนศรานนท์
ซึ่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระ ”
5.3 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งมี แนวปฏิ บัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุ กปี เพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรี ยบเที ยบ
จากบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุ บนั จึ งเห็ นควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2563 เป็ นวงเงิ นไม่เกิ น 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจัดสรร
ตามที่เห็นสมควรต่อไป (องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆได้แก่ ค่าตอบแทน
ตาแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิ ทธิประโยช์อื่นไม่มี มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี 2562 หน้า 21-22)
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซึ่ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
วงเงิ น ไม่ เ กิ น 1,500,000 บาทต่ อ ปี (เท่ า กับ ปี 2562) โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาจัด สรรตามที่
เห็นสมควรต่อไป
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดเงินค่ าตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 52 กาหนดว่า ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 แล้ว เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการเสนอผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนางสาวสิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 6287 (เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ปีที่ 1) หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4958 หรื อนายเติ มพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 4501 หรื อนางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3853
ซึ่งสังกัดบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตที่ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว จึ งมีความเป็ นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดเงิ น
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 จานวน 80,000 บาท เนื่องจากต้องตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน สาหรับค่าบริ การอื่นไม่มี
ทั้งนี้ นางสาวสิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯปี ที่ 1 แทนนางพูนนารถ เผ่าเจริ ญที่ทา
หน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯมาแล้ว 7 ปี (ลงนามตรวจสอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปี 2562 และเป็ นผูค้ วบคุมงานตรวจสอบ
แต่ ไ ม่ไ ด้ลงนาม 2 ปี ) ตามข้อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
1. นางสาวสิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 (เป็ นผูส้ อบบัญชีปีที่ 1) หรื อ
2. นายกฤษดา
เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรื อ
3. นายเติมพงษ์
โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ
4. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
ซึ่ งสังกัดบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯประจาปี 2563 และกาหนดเงิ นค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 80,000
บาท เนื่ องจากต้องตรวจสอบบัญชี เงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิ น
สาหรับค่าบริ การอื่นไม่มี
บริ ษทั ฯกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะแล้วเสร็ จ
เพื่อให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญและผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่ปรากฏรายชื่ ออยู่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้น เป็ นผูม้ ีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 27 มีสิทธิลงคะแนนเสี ยง และมีสิทธิรับเงินปั นผลประจาปี 2562 ในส่วนที่พึงจะได้รับ
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พร้อมนี้บริ ษทั ฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่ งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จดั ทารายงานประจาปี
2562 ในรู ปแบบ QR Code ซึ่ งหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่
สานักเลขานุ การบริ ษทั ชั้น 8 เลขที่ 1828 ถนนสุ ขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ ง เทพมหานคร10260 โทรศัพ ท์
02-311-5111 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668 โดยบริ ษทั ฯได้ทาการเผยแพร่ หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ครั้งที่ 27 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.ut.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษทั ฯจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการบริ ษทั
( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )
เลขานุการบริ ษทั

คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะลงทะเบียน เพือ่ เข้าร่ วมประชุม
2. กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่ วมประชุม แทน ขอความร่ ว มมือให้ส่งหนังสื อมอบฉันทะกลับคืนมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพือ่ ความเรี ยบร้อยในการเตรี ยมการจัดประชุม หรื อยืน่ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน มีดงั นี้
2.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมู ลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิ ติบุคคลที่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
3) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
4) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งได้มีการรั บรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง
(ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
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ข้อมูลของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ-นามสกุล

1. นางจันทรตรี ดารกานนท์

ตาแหน่งในบริษัทปั จจุบัน

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ า ที่ แ ละทั ก ษะของการเป็ น
- Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ 5/2003
กรรมการ
ประสบการณ์
- พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537 - 2551
กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จากัด
- พ.ศ. 2545 - 2551
กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จากัด
- พ.ศ. 2545 - 2551
กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2552
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2557
กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จากัด
- พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2560
กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริษัท วีนสั เธร็ด จากัด
- พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2560
กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จากัด
- พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557
กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
- กันยายน 2557 - 2559
กรรมการรองผูอ้ านวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2560
กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จากัด
ตาแหน่งงานปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
- มิถนุ ายน 2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
- มกราคม 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ านวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จากัด
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จากัด
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จากัด
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จากัด
- เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จากัด
- สิงหาคม 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จากัด
- มีนาคม 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย–นิจิบนั จากัด
- มีนาคม 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จากัด
- ธันวาคม 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั
กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุม่ บริษัทสหยูเนี่ยน
่
่
กิจการอืนทีอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการในบริษัท
5 ปี
วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการบริษัท
1 มกราคม 2558
จานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)

215,200 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.3586

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

11/12

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมผู้ถอื หุ้น

2/2

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ตามเอกสารที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
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ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่งในบริษัทปั จจุบัน
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะของการเป็ น
กรรมการ
ประสบการณ์

ตาแหน่งงานปั จจุบัน

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการในบริษัท
วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการบริษัท
จานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)
จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

2. นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ ์
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
49 ปี
- ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA
- ปริญญาโท วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Case Western Reserve University, Claveland, OH, USA
- ปริญญาเอก วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Case Western Reserve University, Claveland, OH, USA
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิ จศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ 168/2020
- มกราคม 2555 – มีนาคม 2558

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย Application Technology
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ศรีพจน์ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)

- เมษายน 2558 – ธันวาคม 2560
- เมษายน 2562 – ตุลาคม 2562
- พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
- มกราคม 2563 - ปั จจุบนั
กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี3 เดือน
1 มกราคม 2563
- ไม่มี – หรือคิดเป็ นร้อยละ – ไม่มี 3/3
0/0
ตามเอกสารที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
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ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่งในบริษัทปั จจุบัน
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะของการเป็ น
กรรมการ
ประสบการณ์

ตาแหน่งงานปั จจุบัน

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการในบริษัท
วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการบริษัท
จานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)
จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

3. นางสรัญญา ดารกานนน์
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
44 ปี
- ปริญญาโท M.Sc. International Relations, LSE, University of London
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ 126/2016
- กันยายน 2544 - มิถนุ ายน 2547
- กรกฎาคม 2547 - มิถนุ ายน 2549
- กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่การทูต กระทรวงการต่างประเทศ
กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ
บริษัท บางกอกไซเคิล้ อินดัสเตรียล จากัด

กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
- มกราคม 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กุมภาพันธ์ 2560 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การโครงการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จากัด
- เมษายน 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จากัด
- เมษายน 2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนสั จากัด
- เมษายน 2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิง้ ส์ จากัด
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี 4 ปี
มกราคม 2559
- ไม่มี - หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ - ไม่มี 10/12
1/1
ตามเอกสารที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4

18

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)

1. นางสาวดาลัดย์

ทรัพย์ทวีชยั กุล

ประธานกรรมการ

2. นางอรนุช

สูงสว่าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายพิลาศพงษ์

ทรัพย์เสริมศรี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. นายปรีชา

วัฒนศรานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5. นางพิมพ์พร

โชติรตั นกุล

กรรมการผูจ้ ดั การ

6. นายชุตนิ ธร

ดารกานนท์

กรรมการ

7. นางจันทรตรี

ดารกานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

8. นายพีรวุฒิ

เลาหะพันธุ์

กรรมการรองผูจ้ ดั การ

9. นางสรัญญา

ดารกานนท์

กรรมการ

************************************************************************

19

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
บริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ น
กรรมการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
และต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทัง้ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณ วุฒิ วัยวุฒิ ที่เหมาะสม มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทางาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทัง้ เป็ นที่ยอมรับจากสังคม
(3) มีความรู ค้ วามสามารถที่สาคัญ อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญ ชีและการเงิน การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการที่ดี กฏหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
(4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนาเสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่ อไป
………………………………………………………………………………..
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ข้อบังคับบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน) (UT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุ ม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอก
กล่าวการนัดประชุมนัน้ ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ ถ้าการประชุมนัน้ ได้เรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
กิจการอื่นๆ

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนีต้ อ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับ
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุมผู้ถอื หุน้ และสิทธิของผู้ถอื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 37. เว้นแต่ในกรณีที่ขอ้ บังคับนีห้ รือกฎหมายกาหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยชีข้ าดหรือการลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งใดซึง่ ที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ นั้ ไม่มีสิทธิจะ
ออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผเู้ ป็ นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าดแม้วา่ จะมิได้เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก็ตาม
ข้อ 41. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผูท้ ี่
ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธกี ารเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจานวนไม่น ้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น ้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่ น ที่ อยู่ ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นบุคคล ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
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ข้อ 18. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้.(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ
ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนกรรมการทัง้ หมดที่จะต้องเลือกตัง้ ในคราวนัน้ ก็ได้ ทัง้ นีต้ ามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ ือหุน้
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 19. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบั สลากออก และในปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายเงินปั นผล
ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาไร เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล ให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ ตามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่าย
เงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่าย
เงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 47. บริษัทจะจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกาหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ ของผู้สอบบัญชี
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีก ารพิจารณา งบดุล งบกาไร-ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชี
ของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีใ้ ห้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ นัน้
แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 52. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
…………………………………………………………………………
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 6 / Attachment 6

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix duty stamp 20 baht)

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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สิ่งที่สง่ มาด้วย 6 / Attachment 6

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(Affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ……………………………………….
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่ ................................................................................................
Written at
วันที่ ……………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………
Date
Month
Year

1. ข้าพเจ้า / I / We…………………………………………………………...…………………….…………………………..………..………...…………....
สานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ / located at No ……………………….ถนน/Road…………..……..…………...ตาบล/แขวง/Sub-District………...……………….
อาเภอ/เขต/District…….……………………….…………….จังหวัด/Province……..………………….รหัสไปรษณีย/์ Zip Code…..………………….......
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กับ / As being the Custodian of .......................................................................
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares
with the voting rights of
votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares
with the voting rights of
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preferred share
shares
with the voting rights of
votes
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

อายุ 69 ปี
Age 69 Years

 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

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
อยูบ่ า้ นเลขที่/Address ........................................... ถนน/Road ............................................. ตาบล/แขวง/Sub-District .............................
อาเภอ/เขต/District ................................................ จังหวัด/Province ..................................... รหัสไปรษณีย/์ Zip Code..............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 27
ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขมุ วิท แขวง
พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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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 Road,
Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
หมายเหตุ / Remarks :
 กรรมการอิสระลาดับที่ 1-3 ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
Independent Director No. 1-3, no major beneficiaries.
3.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus
 (1) มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
With total number of holding shares and voting right
 (2) มอบฉันทะบางส่วน คือ / A part of
 หุน้ สามัญ
หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Ordinary share of
(shares), with the voting rights of

เสียง
(votes)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 26
Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 26th Annual General Meeting of Shareholders.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย......................เสียง
 ไม่เห็นด้วย......................เสียง
 งดออกเสียง.....................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่านมา
Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors’ Report on the Past Year Performance.
 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
Acknowledging the Company’s Operation during the Past Year.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน 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.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย......................เสียง
 ไม่เห็นด้วย......................เสียง
 งดออกเสียง.....................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย......................เสียง
 ไม่เห็นด้วย......................เสียง
 งดออกเสียง.....................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ กาหนดอานาจกรรมการ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ / Electing the Directors.
(ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิลงคะแนนได้ทงั้ ข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors.
 เห็นด้วย.................เสียง
 ไม่เห็นด้วย....................เสียง
 งดออกเสียง.....................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด เห็นด้วยกับการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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.................เสียง
 ไม่เห็นด้วย....................เสียง
 งดออกเสียง.....................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
(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
Mrs. Chantorntree
 เห็นด้วย / For (vote)
2. นายพีรวุฒิ
Mr. Peravudh
 เห็นด้วย / For (vote)
3. นางสรัญญา
Mrs. Saranya
 เห็นด้วย / For (vote)

ดารกานนท์
Darakananda
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
เลาหะพันธุ์
Lowhaphandu
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
ดารกานนท์
Darakananda
 ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

 งดออกเสียง / Abstain (vote)

 งดออกเสียง / Abstain (vote)

 งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใช้วิธีการเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด จะนาคะแนนในข้อ (ข)
มานับเป็ นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตัง้ 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.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย........................เสียง
 ไม่เห็นด้วย......................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
5.3 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors’ Remuneration.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย........................เสียง
 ไม่เห็นด้วย......................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดเงินค่าตอบแทน
Agenda 6 Appointing the 2020 Auditors and Fixing the Remunerations.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย........................เสียง
 ไม่เห็นด้วย......................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง
For
(votes)
Against
(votes)
Abstain
(votes)
4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีทที่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ 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 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.
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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The evidence that must be attached together with the proxy form is
(1.) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A letter of authorization from the shareholder that the custodian is authorized to sign the proxy form.
(2.) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the signer in the proxy form is authorized to operate the custodian business.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. 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.
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โทรศัพท์ 0 2311 5111 9
โทรสาร 0 2331 5668

ั ้ 9 อาคารสานั กงานใหญ่ บริษัท สหยูเนีย
จัดประชุม ณ ห ้องประชุมชน
่ น จากัด (มหาชน)เลขที่ 1828 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

แผนทีส
่ ถานทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสงิ่ ทอ จากัด (มหาชน)
Map of the Meeting Location of Union Taxtile Industries Public Company Limited

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 60

ตลาดบางจาก /
Bang Chak Market

บางจาก/Bang Chak

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 93

ไปบางนา/To BangNa

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 89

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 56

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 58

ถนนสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Road

สานักงานใหญ่ /
Head Office

อ่อนนุช/OnNut

ไปอ่อนนุช/To Onnut

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 81

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 54

ซอยสุขม
ุ วิท 62/Sukhumvit Soi 62

Tel. +66 2311 5111 9 Fax. +66 2331 5668

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 83

ซอยสุขม
ุ วิท/Sukhumvit Soi 52

At the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building No. 1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260
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แนวปฏิบตั ิเพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และเพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การติดเชือ้ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผทู้ ี่เข้า
ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผทู้ ี่มีไข้ (มีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) หรือมีอาการ
เข้าข่ายที่จะเป็ นไข้ หรือ ผูท้ ี่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พน้ กาหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ยังคง
สามารถพิจารณาใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่ง
คาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ
บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการ
ปฏิบตั ิตนดังนี ้
 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 กรุณาล้างมือด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์เจลเมื่อมาถึงบริษัท
 หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก)
 หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัส สิง่ ของร่วมกับผูอ้ ื่น
 หากมีไข้ ไอ นา้ มูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ กรุณางดเว้นการมาร่วมประชุม
เนื่องจากในห้องประชุมจะเป็ นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ ผูถ้ ื อหุ้ นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้
บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
Preventive Measures to Block The Spreading of COVID-19 at the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting.
To exercise due care to all participating Shareholders’ well-being, in line with the measures introduced by the Department
of Contagious Disease Control regarding the risks of COVID-19, the Company will set up a screening and body
temperature reading station for all participants at the Meeting room entrance gate. The Company reserves the right to
deny entry for feverisk persons whose temperature reading are, and above, 37.5 degree celcius, including persons with
feverisk symptoms or travelers whose return from risk countries were less than 14 days from the meeting date. However,
the Shareholders could still exercise their voting rights and question the Meeting’s agenda by appointing an Independent
Director to attend the Meeting and cast the votes on their behalf.
The Company hereby requests the Shareholders who intend to participate in the Meeting and pass the screening
processes to :
 Wear a sanitary face mask at all times
 Wash their hands with soap or alcohol gel an arrival at the Company
 Avoid touching the faces, eyes, noses and months
 Avoid sharing, touching any articles with other persons
 Abstain from attending the Meeting should he/she develop a fever, cough, runny nose, score throat, breathing
difficulty.
Since the Meeting room is congested/unavoidable gathering place, the Shareholders could simply appoint an
Independent Director. The Company assigned in the deed of authorization to act on his/her behalf in the Meeting.
The Company wishes to thank all Shareholders for their kind cooperation in upholding the welface of all participants.

