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วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 29 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
2.  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน

หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code  
3.  ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
4.  นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
5.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 
6.  ขอ้บงัคบับริษทัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข และแบบ ค)  
8.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (UT) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
คร้ังท่ี 29 ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านักงานใหญ่ บริษทั สหยูเน่ียน จ ากัด
(มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี.- 

 

 วาระที ่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564   
   ตามท่ีบริษทัฯจดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 นั้น บริษทัฯไดจ้ดัท า

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และน าส่งส าเนารายงานการ
ประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ( www.ut.co.th ) แลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2564 ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 

 

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

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุน้รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 44 ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัท างบดุลและบญัชี

ก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทั และจดัใหมี้การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี และเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาอนุมติั 

                   : 205      4               . 39.5                                                          10280      . 0 2323 1085..87        : 0 2323 9283 
Office & Factory: 205 Moo 4, Sukhumvit Rd., Km. 39.5 Bangpoomai, Amphur Muang Samutprakarn,  Samutprakarn 10280, Thailand Tel. 66 2323 1085..87 Fax. 66 2323 9283 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี                

31 ธนัวาคม 2564 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 

วาระที ่  4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของ  

ก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
งบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรอง            

จากผู ้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ                   
มีผลก าไรสุทธิจ านวน 9,395,142 บาท โดยบริษทัฯมีทุนส ารองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั  

 
                   รายละเอยีดก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปี 2564 
 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 9,395,142 (37,723,596) (30,648,379) 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 
    2.1 จ  านวนหุน้สามญั (หุน้)  
    2.2 จ  านวนหุน้บุริมสิทธิ (หุน้) 

 
45,000,000 
15,000,000 

 
45,000,000 
15,000,000 

 
45,000,000 
15,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 
  3.1 หุน้สามญั (บาท : หุน้) 
    3.2 หุน้บุริมสิทธิ (บาท : หุน้)  

0.00 0.00 0.00 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท)    
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ)    

               

            หมายเหตุ :  1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ    
 2. ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2564 
    ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานปี 2564 แก่ผูถื้อหุ้นสามญั ส าหรับ
เงินก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จ านวน 9,395,142 บาท ให้ยกไปเป็นก าไรสะสม เพ่ือเป็นเงินทุนของบริษทัฯต่อไป ส่วน    
เงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2564 ไปตาม
สิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

วาระที ่ 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
5.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 19 ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี
ทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง  และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะ
เลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนักรรมการมีจ านวน 9 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังน้ี กรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 คน ตามรายนามดงัน้ี:-  

1. นายพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบติั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีชา วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ 

 ก าหนดค่าตอบแทน 
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3. นายชุตินธร  ดารกานนท ์ กรรมการ   
ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นอิสระ ท าหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการท่ีไดก้ าหนดไว ้
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ
บุคคลท่ีจะเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ    
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการท่ีผ่านมาเหมาะสม โดยนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั และนายปรีชา วฒันศรานนท์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ และตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถ
ปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการไดอ้ย่างประสิทธิภาพและให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดงักล่าว กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียได้พิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาท่ี

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

1. นายพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบติั    2.  นายปรีชา วฒันศรานนท ์   
3. นายชุตินธร ดารกานนท ์  

โดยบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีคุณสมบติัของกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย    
ล าดบัท่ี 3 และ 5) 

ทั้งน้ี นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั และนายปรีชา วฒันศรานนท์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้
เลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาะระหน่ึง เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทัฯและตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. (ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 

5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ เป็นดงัน้ี “ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน       
และประทบัตราส าคญัของบริษทั ยกเวน้ นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั นายปรีชา วฒันศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ 
ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” 
 

5.3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบ      
จากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการ
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ของบริษทัฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  จึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ       
ปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากบัปี 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรร
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของ
ค่าตอบแทน และจ านวนเงินท่ีกรรมการแต่ละต าแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนต าแหน่ง และค่าเบ้ียประชุม สิทธิ
ประโยชน์อ่ืนไม่มี ปรากฎรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report))   
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแลว้ โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป  
 
 

วาระที ่  6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 52 ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 แลว้ เห็นควรเสนอ

คณะกรรมการเสนอผูถื้อหุน้แต่งตั้งนางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6287 (เป็น
ผูส้อบบญัชีปีท่ี 3) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือนายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853  
ซ่ึงสังกดับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชี-   
รับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มี
ความสัมพนัธ์  และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยก าหนดเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 475,000 ลดลงจากปี 2564 
จ านวน 695,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี  
ความเห็นคณะกรรมการ    

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

ซ่ึงสังกดับริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2565 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ  
สอบบญัชีของบริษทัฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 475,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 695,000 
บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี 
 

บริษทัฯก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2565 จนกว่าการประชุมผูถื้อหุ้นจะแลว้เสร็จ 
เพ่ือให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เป็นผูมี้สิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 29 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2564 ในส่วนท่ีพึงจะไดรั้บ 
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พร้อมน้ีบริษทัฯไดแ้นบเอกสารตามรายการส่ิงท่ีส่งมาด้วยมายงัท่านเพ่ือทราบและพิจารณา โดยได้จัดท าแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความ
ประสงคจ์ะขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม สามารถติดต่อ
ขอรับได้ท่ี ส านักเลขานุการบริษทั ชั้น 8 เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 
โทรศพัท ์02-311-5111 ต่อ 7811  โทรสาร 02-331-5668  โดยบริษทัฯไดท้ าการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี คร้ังท่ี 29 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.ut.co.th  ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 
เป็นตน้ไป 

 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัฯจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.  

 
 

               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                              โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
 
 

        (   นางชฎาพร เจียมสกลุทิพย ์  ) 
                   เลขานุการบริษทั 
 
 
  
ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
1.    กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชนขณะลงทะเบียน เพือ่เขา้ร่วมประชุม 
2.    กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ขอความร่วมมือให้ส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัคืนมายงับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อน        

วนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั เพือ่ความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชุม หรือยืน่หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว ณ ท่ีประชุม ก่อนเขา้ร่วมประชุม  
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน มีดงัน้ี 
2.1 กรณีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม   

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น และไดมี้การลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
2) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
2.2 กรณีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีมีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น และไดมี้การลงนามโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ   

2) ส าเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉันทะ ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ 
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

3) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุน้ ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคล  

4) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงไดมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง   
(ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
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    สิงทีส่งมาดว้ย  

  

    

 

  ข้อมูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ประวัตบิุคคลทไีด้รับการเสนอชือ 

 

 

 

ชอื-นามสกุล 1. นายพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบัติ 

ตาํแหนง่ในบริษัทปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

อายุ  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีและทักษะของการ

เป็นกรรมการ 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ /  

- Advanced Audit Committee Program รุน่ (ACP) รุน่ /  

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ /  

ประสบการณ ์ - พ.ศ.  – 2551                    กรรมการ บรษิัท อุตสาหกรรมขนมไทย จาํกดั  

                  กรรมการ บรษัิท อตุสาหกรรมการบิน จาํกดั 

                  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสง่เสรมิโครงการตามนโยบายรฐับาล  

                                                   สาํนกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) 

- พ.ศ.  – 2552                 กรรมการบรหิารกิจการ / อนกุรรมการกลนักรอง และพฒันาองคก์าร 

                                               องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

- พ.ศ.                 รองผูอ้าํนวยการ / ทีปรกึษาคณะกรรมการ องคก์ารคลงัสนิคา้ 

- พ.ศ.  – 2558                 กรรมการ บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์เอเอเอ็มซี จาํกดั 

- พ.ศ. 2556 – 2559                    กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท อินเตอรเ์นชนัแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ.  – 2560                  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ทีปรกึษาคณะกรรมการ  

                                               บรษิัท หลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ.  – 2561                    กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหนง่งานปัจจุบัน กิจการทเีป็นบริษัทจดทะเบียน 

- พฤษภาคม  – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ยเูนียนอตุสาหกรรมสงิทอ จาํกดั (มหาชน)  

- พ.ศ.  – ปัจจบุนั                   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล /  

                                                    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

                                                    บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอนืทไีม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน  

-ไม่มี- 

- กิจการอนืทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท - ไมมี่- 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการในบริษัท  ปี 

วัน เดอืน ปี ทเีข้าเป็นกรรมการบริษัท  พฤษภาคม 564 

จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัท (รวมผู้เกียวข้อง) -ไม่มี- หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ –ไม่มี- 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 

จาํนวนครังทเีข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ 3/3 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมผู้ถอืหุ้น - 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการอสิระ  ปี 

การม ี/ ไมม่สี่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ

กับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิตบิุคคลทอีาจมคึวามขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรอืในช่วง  ปี ทผ่ีานมา 

- ไม่เป็น กรรมการทมีีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษาทางกฏหมาย) 

- ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ / ขายวตัถดุบิ สินคา้ /บรกิาร การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูเ้งิน)  

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารทีส่งมาดว้ยลาํดบัที   
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    สิงทีส่งมาดว้ย  

  

    

 

 

 

ชอื-นามสกุล 2. นายปรชีา วฒันศรานนท ์                                           

ตาํแหนง่ในบริษัทปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

อายุ 70 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปรญิญาตร ีครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม และวิทยาศาสตร ์สาขาเครอืงกล 

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ วิทยาเขตพระนครเหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าทแีละทักษะของการเป็น

กรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ /  

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ /  

ประสบการณ ์ - พ.ศ. 2537 – 2555                   กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ. 2543 – เมษายน 2556     กรรมการ  บรษัิท ยเูนียนรบัเบอรโ์บรดกัคอรป์อเรชัน จาํกดั 

- พ.ศ. 2556 – เมษายน 2558     กรรมการ  บรษัิท ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหนง่งานปัจจุบัน 

 

กจิการทเีป็นบริษัทจดทะเบียน   

- พฤษภาคม 2558 - ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ  บรษัิท ยเูนียนอตุสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน) 

- มกราคม 2559 - ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                 บรษัิท ยเูนียนอตุสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน) 

- เมษายน  – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                 บรษัิท ยเูนียนอตุสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอืนทไีมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   

- ไม่มี – 

กจิการอืนทอีาจทาํให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท  

- ไม่มี - 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการในบริษัท 6 ปี 11 เดือน 

วัน เดอืน ปี ทเีข้าเป็นกรรมการบริษัท  พฤษภาคม  

จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัท (รวมผู้เกียวข้อง) -ไม่มี- หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ –ไม่มี- 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12   

จาํนวนครังทเีข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ 4/4 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2/2 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 1 / 1 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการอสิระ 6 ปี 11 เดือน 

การม ี/ ไมม่ส่ีวนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท 

ใหญ่ / บรษัิทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทอีาจมึ

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง  ปี ทีผ่านมา 

- ไม่เป็น กรรมการทีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษาทางกฏหมาย) 

- ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ / ขายวตัถดุบิ สินคา้ /บรกิาร การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูเ้งิน)  

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารทีสง่มาดว้ยลาํดบัท ี  
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    สิงทีส่งมาดว้ย  

  

    

 

ชอื-นามสกุล 3. นายชตุนิธร ดารกานนท ์

ตาํแหนง่ในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

อายุ 
 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ , Stanford University, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหน้าทีและทักษะของการเป็น

กรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 17/2004 

ประสบการณ ์ - ธนัวาคม  – 2549                            กรรมการ บรษิัท สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ.  – กมุภาพนัธ ์                  รองประธานกรรมการ บรษัิท วีนสัเธรด็ จาํกดั 

- พ.ศ.  – 2550                             กรรมการ บรษัิท ยเูนียนอตุสาหกรรมสงิทอ จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ.  – 2550                             กรรมการ บรษัิท ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ.  – มีนาคม            กรรมการ บรษัิท ยเูนียนเอ็นเนอรยี์ (ไชน่า) จาํกดั 

- พ.ศ.  – มกราคม                     รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ยเูนียนอตุสาหกรรมดา้ย จาํกดั 

- พ.ศ.  – มกราคม                     รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จาํกดั 

- พ.ศ.  – 2555                             รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บมจ.สหยเูนียน 

- พฤษภาคม  – กมุภาพนัธ ์         กรรมการ บรษิัท เดอะรอยลัโฮเต็ล จาํกดั 

- มีนาคม 2560 – กมุภาพนัธ ์              รองประธานกรรมการ บรษัิท เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั 

-  มกราคม  –  มกราคม 2563    กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั 

ตาํแหนง่งานปัจจุบัน กิจการทเีป็นบริษัทจดทะเบียน   

- มกราคม  - ปัจจบุนั            กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) 

- พ.ศ.  - ปัจจบุนั                              รองประธานกรรมการ บรษัิท สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) 

- กมุภาพนัธ ์  – ปัจจบุนั                       กรรมการ บรษิัท ยเูนียนอตุสาหกรรมสงิทอ จาํกดั (มหาชน) 

- พฤษภาคม  -  ปัจจบุนั                      กรรมการ บรษิัท ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอนืทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- พ.ศ.  – ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษัิท ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั 

                                                                 กรรมการ บรษัิท ยเูนียนไมครอนคลีน จาํกดั 

- พฤศจิกายน  – ปัจจบุนั                     กรรมการ บรษิัท ยเูนียนโชจิรุชิ จาํกดั 

- มีนาคม  – ปัจจบุนั                           กรรมการ บรษัิท วีนสัเธรด็ จาํกัด 

- เมษายน  – ปัจจบุนั                          กรรมการ บรษิัท การแพทยส์ขุมุวิท  จาํกดั 

- พฤษภาคม  – ปัจจุบนั                      กรรมการ บรษัิท ยเูนียนนิฟโก ้จาํกัด 

- ธนัวาคม  – ปัจจบุนั                          กรรมการ บรษิัท นวเวช อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

- กมุภาพนัธ ์ - ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บรษัิท ยเูนียนสปินนิงมิลล ์จาํกดั 

                                                                 ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ยเูนียนบรหิารธุรกิจ จาํกดั 

                                                                ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 

                                                           ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จาํกดั 

- มีนาคม  – ปัจจบุนั                           ประธานกรรมการ บรษัิท เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั 

- พฤศจิกายน  – ปัจจบุนั                     ประธานกรรมการ บรษิัท สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกัด 

- ปัจจบุนั                               ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

              และกรรมการบรษัิทตา่งๆ ในกลุม่สหยเูนียน 

กิจการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต่์อบริษัท  - ไม่มี - 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการในบริษัท  ปี 2 เดือน 

วัน เดอืน ปี ทเีข้าเป็นกรรมการบริษัท  กมุภาพนัธ ์  

จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัท (รวมผู้เกียวข้อง) 380,500 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ  .6342 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 1/1 

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารทีสง่มาดว้ยลาํดบัท ี  
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    สิงทีส่งมาดว้ย  

  

    

 

 

รายชอืกรรมการบริษัท ยูเนียนอตุสาหกรรมสิงทอ จาํกัด (มหาชน) 

 

1. นายปรีชา  ชณุหวาณิชย ์  ประธานกรรมการ 

2. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบตั ิ  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายปรีชา  วฒันศรานนท ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายพิทยา  มหานนท ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

       กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5. นางศรีนวล  สมบตัิไพรวนั  กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายชตุนิธร  ดารกานนท ์  กรรมการ 

7. นายสุภกิจ  พว่งบวั   กรรมการ 

8. นางจนัทรตร ี  ดารกานนท ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. นางสรญัญา  ดารกานนท ์  กรรมการ 

           ************************************************************************ 
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      สงิทสีง่มาดว้ย  

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท ตามเกณฑ์ขันตาํของ ก.ล.ต. มดีงัน ี

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

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทงันีให้นบัรวมการถือหุน้ของ  ผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนันๆ ดว้ย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้อ

อนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ทงันีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคย

เป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

(ค)  ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร 

รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้อ

อนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้อ

อนุญาต ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูที้มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั ผูข้ออนุญาต  บริษทัใหญ ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบ-กิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื คาํประกนั การใหสิ้นทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ

สามของสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตงัแต่ยสิีบลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่  ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่งหนึงปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้อ

อนุญาต  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการ

เกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย     บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็นผู ้

ถือหุ้นทีมีนัย ผูม้ีอาํนาจ-ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนันดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูท้ีเกียวขอ้ง

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนัย

ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึงของจาํนวนหุ้นทีมี

สิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืน  ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย  

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
1 ผูที้เกียวขอ้ง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

2 กรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการทีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการทีทาํหน้าทีรับผิดชอบในการดาํเนินการใดๆ เยียงผูบ้ริหาร และให้หมายความรวมถึง

กรรมการทีมีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้า่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการทีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอืน 

 

3 บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั : บริษทัย่อยในลาํดบัเดียวกนั ตงัแต่ 2 บริษทัขึนไป ทีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนั 

………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

 

บริษัทฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ บุคคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็น
กรรมการมีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
และตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
 

(1)  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั  และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียน 
 

(2)  มีความรู ้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต 
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาใหก้ับบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่  มีคุณวุฒิ วยัวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพ
รา่งกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบรูณ ์มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการประชมุ มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชมุ และ/หรอื เป็นนกัธุรกิจที่มีช่ือเสยีง ประวตัิการท างาน และจรยิธรรมที่ดีงาม รวมทัง้ เป็นท่ียอมรบัจากสงัคม 
 

(3)  มีความรูค้วามสามารถที่ส  าคญัอย่างนอ้ยดา้นใดดา้นหนึ่ง  เช่น ดา้นธุรกิจของบริษัท บญัชีและการเงิน การบริหาร
เชิงกลยทุธ ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฏหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ 
 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาบคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามที่กลา่วมาขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ ก่อนน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
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ข้อบังคับบริษัท ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) (UT)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุน้  
 

ข้อ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท     
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 

ข้อ 35.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่         
ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติัหรอืเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอก
กลา่วการนดัประชมุนัน้ในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
 

ข้อ 36.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แตจ่ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ
ตามท่ีก าหนดไว ้ ถา้การประชมุนัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป  แต่ถา้การประชมุนัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุ
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุ้นลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
1. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
2. พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
3. พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไร 
4. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
6. กิจการอื่นๆ 

 

ข้อ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
เลือกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ข้อ 40.  ประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบั
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน    
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุน้ และสทิธขิองผู้ถอืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน  
 

ข้อ 37.    เวน้แตใ่นกรณีท่ีขอ้บงัคบันีห้รอืกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอย่างอื่น การวินิจฉยัชีข้าดหรอืการลงมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใดซึง่ท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไมม่ีสิทธิจะ
ออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นัน้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ีขอ้หา้ม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุ มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดแมว้า่จะมิไดเ้ป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทก็ตาม 
 

ข้อ 41.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานกรรมการ หรอืผูท่ี้
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธิกีารเลอืกตั้งกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ข้อ 17.  คณะกรรมการของบริษัทให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ  ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจกัร  และกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งเป็นบคุคล ผูม้ีสญัชาติไทย 

24

Vee
Typewritten Text
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Vee
Typewritten Text

Vee
Typewritten Text
1/2

Vee
Typewritten Text



ข้อ 18.  การเลือกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระท าโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี้.- 
(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2)  ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ

ครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนกรรมการทัง้หมดท่ีจะตอ้งเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได ้ทัง้นีต้ามแตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ผูถื้อหุน้
ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้ 

(3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
 

ข้อ 19.  ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการ 
ท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทใหใ้ชว้ิธีจบัสลากออก และในปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้
 

ข้อ 20. นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ  
(1)  ตาย  
(2)  ลาออก  
(3)  ขาดคณุสมบติั หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4)  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบั   
      รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง  
(5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ข้อ 29.  กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะ
อื่นตามขอ้บงัคบั หรอืตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็น
คราวๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
 ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทน
และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ข้อ 46.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรสว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ใหจ้ดัสรรเป็นเงินส ารองตา่งๆ ได ้ตามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่าย 
เงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่าย 
เงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ข้อ 47.  บริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของ ทนุจดทะเบียน 
 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญช ีการแตง่ตั้งผู้สอบบัญช ีการก าหนดค่าสอบบัญช ีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ของผู้สอบบัญช ี 
 

ข้อ 49.  ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทได ้แตต่อ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิท  
 

ข้อ 51.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณา งบดลุ งบก าไร-ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชี 
ของบรษัิท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้หบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้
แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

ข้อ 52.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี            
จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

………………………………………………………………………… 
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(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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