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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20 
ของ 

บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และแจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นสามัญและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 77 คน นับจ านวนหุ้นได้ 
34,354,413 หุ้น ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 5 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 14,749,330 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้ นสามัญและผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิมาประชุม 82 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 49,103,743 หุ้ น คิดเป็น   
อตัราร้อยละ 81.84 ของหุ้นทนุจดทะเบียน  ครบเป็นองคป์ระชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย  
ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี.้- 

 

 1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ 
  2. นางบญุเสริม วิมกุตะนนัทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 4. นางศทุธินี ขนุวงษา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 5. นายวิชยั ชยัฐานียชาติ กรรมการผู้จดัการ 
 6. นายฐิตวิฒัน์ สืบแสง กรรมการ 
 7. นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการ 
 8. นายชตุนิธร ดารกานนท์  กรรมการ 
 9. นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท  กรรมการ  

  

ผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด  
 นายณรงค์  พนัตาวงษ์  
  

ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
นางสาวประยรู  ศรีพระราม 
 
เลขานกุารบริษัท 
นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์  
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ผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัท 
นายพฤฒิพนัธุ์  ฉายากลุ     
 

ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการ  
ลงมตใินแตล่ะวาระนัน้ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะ ผู้ใดเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้ลงคะแนนใน    
แตล่ะวาระมาในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะน าไปรวมกบัคะแนนเสียง
ในท่ีประชุมนี ้โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนเม่ือสิน้สุดการประชุม และเพ่ือความรวดเร็วจะขอนับ
คะแนนเสียงของผู้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
ในใบลงคะแนนและชูใบลงคะแนนขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะน าคะแนนดังกล่าว      
หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด และเพ่ือความโปร่งใสในการ             
นบัคะแนนเสียง ได้ขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน  โดยนางอษุณา สร้อยแสงจันทร์ 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) รับเป็นพยานในการนบัคะแนน  

จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์ต่อบริษัทฯเพ่ือน ามาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯนัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 19 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 19 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 นัน้ บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 
19 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุม  และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว และสอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 ตามท่ีได้สง่ไปให้พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วหรือไม่ ปรากฏ
วา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง  

  

มต ิ: ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 
ว่าเป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,103,743 เสียง ไม่เห็นด้วย 
0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานฯ ขอให้นายวิชยั ชยัฐานียชาต ิกรรมการผู้จดัการ รายงานผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ 
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  นายวิชยั ชยัฐานียชาติ กรรมการผู้ จัดการ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ในรอบปี 2555    
ท่ีผ่านมา ตามท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่า ปัญหาวิกฤตหนีส้าธารณะของกลุ่มประเทศในยุโรปนัน้ มีมายืดเยือ้
ยาวนาน รัฐบาลต่างๆ พยายามตดัหรือลดงบประมาณ  ออกมาตรการรัดเข็มขดั  มีอตัราการว่างงานสูง  
ก าลงัซือ้หดตวัลง ซึ่งลกูค้าหลกัของบริษัทฯจ านวน 3 ราย อยู่ใน EURO ZONE นี ้เงินสองสกลุหลกัท่ีใช้ใน
การค้าขาย คือ USD และ EURO อ่อนคา่ลง ขณะท่ีเงินบาทแข็งคา่ขึน้ ท าให้การเสนอราคาขายเป็นไปด้วย
ความล าบาก  อีกทัง้ราคาสินค้าของคูแ่ข่งท่ีลกูค้าน าไปเปรียบเทียบเสมอก็คือ ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเชีย 
ซึง่มีคา่เงินอ่อนลง โดยภาพรวมตลาดสิ่งทอซบเซาตอ่เน่ืองมาจากกลางปี 2554 นอกจากนีน้โยบายวา่ด้วย
ค่าจ้างขัน้ต ่า 300 บาท ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 รวมถึงการปรับขึน้ค่าพลงังานในระหว่างปี ส่งผลให้ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง  ส่วนวัตถุดิบคือฝ้าย ราคาฝ้ายในตลาดโลกผันผวนรุนแรงมาก             
ในปี 2554 คร่ึงปีแรกราคาฝ้ายปรับเพิ่มสูงขึน้ต่อเน่ือง และปรับลดลงในคร่ึงปีหลัง ในปี 2555 ราคาฝ้าย
ปรับลดลงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถบริหารจดัการได้  

สรุปผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัทฯ 
1. ปริมาณการขาย ทัง้ขายในประเทศและขายตา่งประเทศรวมลดลง 15% 
2. ราคาขายตอ่หนว่ย เฉล่ียลดลง 24% 
3. ผลกระทบโดยอ้อม ลูกค้าในประเทศท่ีซือ้ผ้าไปฟอกย้อมต่อเป็นผ้าสี แล้วส่งออกไป

ยโุรปก็ได้รับผลกระทบในท านองเดียวกนั 
4. ต้นทนุแรงงาน และพลงังานสงูขึน้ ผลกัดนัต้นทนุการผลิตสงูขึน้ 6% 
5. บริษัทร่วมทนุคือ บริษัท เทนคาเต้-ยเูน่ียนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จ ากัด (TCUA) 

มีขาดทนุสะสมตอ่เน่ือง จนขาดสภาพคลอ่งขัน้รุนแรง 
สรุปตวัเลขผลประกอบการปี 2555  (ปรากฎในหนงัสือรายงานประจ าปี 2555 หน้า 43) 

โดยเปรียบเทียบกบัปี 2554 มีดงันี ้
ด้านรายได้ บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 712 ล้านบาท ลดลง 378 ล้านบาท เทา่กบั 35% 

ประกอบด้วยยอดขายต่างประเทศ 497 ล้านบาท ลดลง 189 ล้านบาท เท่ากับ 28% และยอดขายใน
ประเทศ 214 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท เท่ากับ 47% รายได้อ่ืนๆ 82 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท 
เท่ากับ  24% รวมมีรายได้จ านวน 794 ล้านบาท ลดลง 403 ล้านบาท เท่ากับ  34% สัดส่วนการขาย
ต่างประเทศเท่ากับ 63% เพิ่มขึน้ 6% สดัส่วนการขายในประเทศเท่ากับ 27%  ลดลง 7% สัดส่วนรายได้
อ่ืนๆ เทา่กบั 10% เพิ่มขึน้ 1%  

ด้านต้นทนุและคา่ใช้จ่าย  บริษัทฯมีต้นทนุขาย 795 ล้านบาท ลดลง 271 ล้านบาท เท่ากบั 
25% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24 ล้านบาท เท่ากับ 38% ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท รวม 17 ล้านบาท ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายอ่ืน 107 ล้านบาท 
ลดลง 174 ล้านบาท เท่ากับ 259% ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.2 
ล้านบาท เทา่กบั 70% คา่ใช้จา่ยทางการเงินสว่นใหญ่คือ ดอกเบีย้จา่ย 3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท 
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โดยสรุป ปี  2555 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯมีผลขาดทุนจ านวน 92 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯมีก าไรสุทธิหลังภาษีจ านวน 23 ล้านบาท มีผลด าเนินงานลดลงจ านวน                                        
115 ล้านบาท  ส าหรับงบเฉพาะกิจการ ได้บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  โดยรับรู้การด้อยค่าของ  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ TCUA จ านวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิม ท าให้การด้อยค่าของเงินลงทุน
เป็น 190 ล้านบาท เต็มมูลค่าท่ีได้ลงทุนไว้เม่ือก่อตัง้บริษัท ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงผล
ขาดทุนสูงถึง 277 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินประจ าปี 2555 ขณะปิดบญัชี ยังไม่มีการพิจารณาในประเด็น 
เลิกกิจการ TCUA อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ของ
บริษัท TCUA ได้มีมติให้เลิกกิจการ และได้แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีร่วม 2 คน คือ นายธนโชติ โควสุภัทร และ
นายอภิวฒัน์ ฉตัรพาน 

ประเด็นท่ีบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนการลงทุนจากบริษัทร่วม 2 
บริษัท รวมจ านวน 17.5  ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ากดั (UNF) บริษัทฯลงทุนในสดัส่วน 20.83 %  รับรู้ส่วนแบง่ก าไร
ตามสดัส่วนการลงทนุจ านวน 75.8 ล้านบาท มาจากก าไรจากผลด าเนินงานปกตจิ านวน  6 ล้านบาท และ
เป็นก าไรจากรายการพิเศษจากการขายท่ีดนิและอาคารจ านวน 70 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1/2555 

2. บริษัท เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จ ากัด (TCUA) บริษัทฯลงทุนใน
สดัส่วน 49.35% ในปี 2555 รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสดัส่วนการลงทุนจ านวน 58 ล้านบาท เม่ือรวมกับ
ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนสะสมในแต่ละปีก่อนหน้านีอี้กจ านวน 132 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ
รับรู้สว่นแบง่ขาดทนุตามสดัส่วนการลงทนุจาก TCUA รวมทัง้สิน้ 190 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัจ านวนเงินลงทนุ 
เม่ือก่อตัง้ TCUA  มีผลท าให้ เงินลงทนุใน TCUA เทา่กบัศนูย์ หรือหมดไป  

ตวัเลขตา่งๆ ตามท่ีได้รายงานเพ่ือทราบ เป็นการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี โดย
ยึดหลักความระมัดระวังรอบคอบ (Conservative) ซึ่งตวัเลขในงบการเงินปี 2555 โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
บริษัทร่วม ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีตัวเลข
อตัราสว่นทางการเงินท่ีเก่ียวข้องเปรียบเทียบ 3 ปี ดงันี ้

 
อตัราสว่นทางการเงิน 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.85 2.45 2.34 
อตัราสว่นหนีส้ิน : สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.36 0.31 0.38 

 
ตามอตัราส่วนทางการเงินตามตารางข้างต้น แสดงได้ว่าสภาพคล่องในปี 2555 ยงัอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯมีความมั่นคง ถึงแม้ว่าผลการประกอบการของบริษัทฯ
ถดถอยลง จากปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุได้ยาก  
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ส าหรับทางด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือสงัคม บริษัทฯให้การส่งเสริมและสนบัสนนุในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน เช่น กิจกรรมด้านศาสนา  
กิจกรรมด้านการศกึษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสขุอนามยั และกิจกรรมด้านแรงงานสมัพนัธ์  
โดยบริษัทฯมีความภูมิใจท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดกิารแรงงาน 6 ปีตดิตอ่กนั ตัง้แตปี่2550 ถึงปี2555 จากกระทรวงแรงงาน  

 
มต ิ: ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน  หรืองบการเงนิ  ประจ าปี  
             ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2555 

 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอแก้ไขรายงานประจ าปีหน้า 65 หัวข้อความเส่ียง
จากอตัราดอกเบีย้ งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียตารางแรก จากข้อความเดิม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2554 แก้ไขเป็น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และหน้า 66 งบการเงินเฉพาะกิจการตารางท่ีสอง 
จากข้อความเดมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 แก้ไขเป็น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั 
และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 44 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี  และเสนอให้ท่ีประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตั ิ  

 คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน หรือ    
งบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนงัสือรายงานประจ าปี 2555 ท่ีได้สง่ไปให้
พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ตัง้แตห่น้า 40 เป็นต้นไป   

นางสาวศริิพร ศริิไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ มีประเดน็ท่ีขอค าอธิบาย 3 ข้อ ดงันี  ้
1. รายงานประจ าปีหน้า 42 งบแสดงฐานะการเงิน มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืม    

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในปี 2555 มีจ านวน 60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่มีจ านวนเพียง 6,836    
บาท บริษัทฯมีหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการขาดสภาพคลอ่งหรือไมอ่ยา่งไร  

2. ในรายงานประจ าปีหน้า 43 งบก าไรขาดทุน ปี 2555 มีรายการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ (โอนกลบั) ในวงเล็บแสดงจ านวน 148 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 9 
หน้า 57 ท่ีแสดงตัวเลขของสินค้าคงเหลือสุทธิ และรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีได้รับ         
ซึง่ตวัเลขท่ีแสดงไมส่ามารถอ้างอิงให้ชดัเจนวา่จ านวน 148 ล้านบาทมีท่ีมาอยา่งไร   

3. รายงานประจ าปีหน้า 43 งบก าไรขาดทุน ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน   
40 ล้านบาท ปี 2555 เพิ่มขึน้เป็น 62 ล้านบาท ขณะท่ีมีรายได้ลดลง เพราะเหตใุด 
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นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบค าถามแรกว่า ในปี 2555 บริษัทฯ        
มีรายได้ลดลง บางช่วงเวลามีความจ าเป็นต้องใช้เงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซือ้วัตถุดิบฝ้าย             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ Promissory Note และ Trust Receipt  ไม่ได้มีจ านวนสงูตลอดเวลา ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นท่ีต้อง
ใช้เงินในแตล่ะช่วงเวลา จากอตัราส่วนทางการเงินท่ีได้รายงานก่อนหน้านี ้จะเห็นว่าบริษัทฯมีสภาพคล่อง
อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิและฐานะทางการเงินมีความมัน่คงดี   

นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้ สอบบญัชี  ได้ตอบค าถามท่ีสองว่า ปี 2555 มีรายการปรับลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) จ านวน 148 ล้านบาท  เป็นการโอนกลับรายการของส ารองการปรับลด
มลูคา่สินค้าคงเหลือท่ียกมาจากปี 2554 กล่าวคือ ณ สิน้ปี 2554 มีส ารองการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ
ยกมาต้นปี 2555 จ านวน 151 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 มีส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่คือวตัถดุิบฝ้ายจ านวน 
148 ล้านบาท ได้น ามาใช้ในการผลิต และได้บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าท่ีขาย ตามราคาวัตถุดิบฝ้ายจริง       
จึงจะต้องโอนกลบัรายการในงบก าไรขาดทนุควบคู่กนัไปในขณะเดียวกนัด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัตวัเลขของ
ส ารองรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ ณ สิน้ปี 2555 จะพบว่าลดลงเช่นกัน คงเหลือเพียง       
13 ล้านบาท ทัง้นี ้ตวัเลขจ านวน 148 ล้านบาทดงักล่าว ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทนุ จะไม่ได้ปรากฎในส่วน
ของหมายเหตขุ้อ 9 แตห่มายเหตขุ้อ 9 ได้แสดงเป็นนยัยะให้ทราบว่า ณ สิน้ปี 2555 ส ารองรายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับดงักล่าว มีจ านวนลดลงจากยอดยกมา ณ ต้นปี 2555 ตามข้อสงัเกต
ของผู้ ถือหุ้นหากจะให้ชดัเจนควรจะระบุในหมายเหตวุ่า ในระหว่างปีบริษัทฯได้โอนรายการปรับลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือจ านวน 148 ล้านบาท เข้าไปในงบก าไรขาดทุน เน่ืองจากได้มีการน าสินค้าคงเหลือไปใช้ใน
การผลิตเรียบร้อยแล้ว  ก็จะมีความชัดเจนมากขึน้ จะรับไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า   
บริษัทฯได้บนัทกึตวัเลขของรายการบญัชีดงักล่าวถกูต้อง  

 นายวิชยั ชยัฐานียชาติ กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบค าถามท่ีสามว่า บริษัทฯมีการลงทนุใน 
บริษัท ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากัด (UBM) สดัส่วนการถือหุ้น 19% ในอดีตการด าเนินงานมีผลขาดทุนและ
ผู้สอบบญัชีแนะน าให้ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนไว้  ต้นปี 2554 ยังมีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนใน 
UBM ยกมาจากปี 2553 จ านวน 21 ล้านบาท ตอ่มาพบว่าไม่มีความจ าเป็นในการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่เงิน
ลงทนุดงักลา่ว สิน้ปี 2554 จงึโอนกลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุจ านวน 21 ล้านบาท   

 นางสาวศริิพร ศริิไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ่มเตมิ  
ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน มาจากการปรับมูลค่า

สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงของกิจการท่ีบริษัทฯลงทุนตามมาตรฐานบัญชี ก่อนหน้านี ้UBM มีมูลค่า
สินทรัพย์ลดลง เน่ืองจาก UBM มีการลงทุน ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนต้องมีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด 
กล่าวคือ UBM ลงทุนในหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สิน้ปีต้องปรับมูลค่าหลกัทรัพย์ท่ี
ลงทุนตามราคาตลาด ซึ่งอาจจะเพิ่มขึน้หรือลดลงก็ได้ เม่ือมูลคา่เงินลงทนุของ UBM มีการปรับลดมูลค่า 
บริษัทฯในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นใน UBM ต้องปรับมลูคา่เงินลงทนุใน UBM ลดลงด้วย โดยตัง้ส ารองคา่เผ่ือการ
ด้อยคา่เงินลงทนุไว้ ซึ่งบริษัทฯบนัทึกไว้ในส่วนของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  ณ ต้นปี 2554 บริษัทฯมีส ารอง



7/14 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนใน UBM ยกมาจากปี 2553 จ านวน 21 ล้านบาท และในปี 2554 มูลค่า
สินทรัพย์ของ UBM มีเพิ่มขึน้ จากการปรับมลูคา่เงินลงทุนตามราคาตลาดเพิ่มขึน้ บริษัทฯต้องปรับมลูค่า
เงินลงทุนใน UBM โดยโอนกลับรายการดงักล่าว ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2554 ท าให้
ค่าใช้จ่ายลดลงจ านวน 21 ล้านบาท เป็นการปรับตวัเลขเพิ่มขึน้หรือลดลงตามมูลค่าทรัพย์สินของ UBM   
ท่ีเป็นอยูคื่อ มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ี UBM ลงทนุไว้ ทัง้นี ้คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุไม่ใชเ่ป็นตวัเลขขาดทนุจริง 
แตถื่อเสมือนเป็นการขาดทนุ ในงบก าไรขาดทนุต้องบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ท าให้ก าไรลดลง  

นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อสงัเกตว่า ระบบบญัชีควรบนัทึกตามรายการท่ีเป็นอยู ่
หากเป็นเร่ืองของเงินลงทุน ท าไมไปบนัทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ท าให้การแสดงตวัเลขไม่ชดัเจน 
เพ่ือความชดัเจนควรตัง้บญัชีเป็นสว่นการลงทนุแยกตา่งหาก และบนัทกึเป็นผลขาดทนุจากการลงทนุ  

นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เป็นข้อสงัเกตท่ีดี แต่ตามมาตรฐาน
บญัชีก าหนดว่า หากประเมินแล้วเงินลงทุนท่ีได้ลงทุนไว้มีแนวโน้มท่ีจะด้อยค่าลง จะต้องตัง้ส ารองค่าเผ่ือ
การด้อยคา่เงินลงทนุเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ซึ่งเดิมบริษัทฯได้บนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
ต่อมาเม่ือมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึน้ ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนท่ีตัง้ไว้เดิม    
บริษัทฯต้องโอนกลบัรายการมาเป็นรายได้ในรายการเดียวกนันี ้ตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดให้แสดงไว้ท่ี
สว่นเดมิท่ีได้เคยแสดงไว้ ดงันัน้คือต้องแสดงเป็นรายรับหกัในส่วนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และขอยืนยนัว่า
ตวัเลขท่ีบริษัทฯได้แสดงในลกัษณะเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารนัน้ ถกูต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 
ทกุบริษัทท่ีได้สอบทานงบการเงินมาก็บนัทกึบญัชีในลกัษณะเดียวกนันี ้

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯต้องบนัทกึบญัชีและปิดบญัชีงบการเงินตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีได้ก าหนดไว้ ในส่วนของรายละเอียดบริษัทฯได้เปิดเผยครบถ้วน ซึ่งโดยปกติผู้ สอบบัญชีจะน า
รายละเอียดไปแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  หากผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วไม่เข้าใจ สามารถสอบถาม
ได้ บริษัทฯยินดีท่ีจะชีแ้จง 

 
 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 4 คน จ านวน 1,646,600 หุ้น) 
 

 มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน      
หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  50,750,343 เสียง        
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไมต่ ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัขาดทนุสะสม (ถ้ามี) ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 47 ก าหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของทนุจดทะเบียน 
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2555 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  บริษัทฯ 
มีขาดทุนสุทธิจ านวน 276.95 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีเงินส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของ           
ทุนจดทะเบียนตามข้อบงัคบับริษัทแล้ว  คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2555  ส าหรับเงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี 
ให้สะสมเงินปันผลท่ีพงึจะได้รับในปี 2555 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 7 ปี ตามข้อบงัคบับริษัท 

นางสาวศิริพร ศิริไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบความเป็นมาของหุ้นบริุมสิทธิ ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี และสามารถสะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับไปตามสิทธิเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มีผู้ ถือหุ้นสามัญใหม่ท่ีลงทุนไม่ได้รับความ  
เป็นธรรม ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีได้ไม่เท่าเทียมกบัผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ ผู้ ถือหุ้นสามญัได้รับผลตอบแทน
ตามสภาวะท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั ขณะท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีประกันผลตอบแทนท่ีแน่นอน มีแนวทางท่ีจะ
สามารถเปล่ียนแปลงหุ้นบริุมสิทธิให้มีฐานะเทียบเทา่หุ้นสามญัได้หรือไม่  

ประธานฯ ตอบว่า ข้อผูกพันของหุ้นบุริมสิทธิ ภายใต้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดว่า ผู้ ถือหุ้ น
บริุมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี ของมูลคา่หุ้นท่ีได้รับช าระแล้ว  
และในปีใดท่ีบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิได้ หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ           
ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับ หรือในส่วนท่ีได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน    
7 ปี ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัได้รับอตัราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับเงินปันผลในสว่นท่ีเกินกวา่ร้อยละ 14 ตอ่ปีด้วย โดยให้ได้รับเทา่กบัผู้ ถือหุ้นสามญั  

บริษัทฯได้ออกหุ้นบริุมสิทธิดงักล่าวมากว่า 20 ปีแล้ว ขณะนัน้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีปัญหา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับผลกระทบมาก บริษัทฯมีผลขาดทุนและขาดเงินทุนหมุนเวียนจ านวน
มาก คณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุน และเสนอผู้ ถือหุ้ นให้เพิ่มทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้ นสามัญ      
มีสิทธิซือ้หุ้นบริุมสิทธิตามสดัส่วน เน่ืองจากขณะท่ีเพิ่มทนุนัน้สภาพตลาดเงินไมไ่ด้เอือ้อ านวย ผลตอบแทน
ท่ีก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิในอัตรา 14% ก็ไม่ได้มากนัก เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ขณะนัน้ประมาณ     
15% -18% นอกเหนือจากสิทธิเร่ืองเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิอ่ืน ๆ เทา่เทียมกนั
ทุกประการ ขณะนัน้ถึงแม้ว่าจะมีประกันการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าและให้สิทธิสะสมเงินปันผลไป 7 ปี         
ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมมีสิทธิท่ีจะลงทุนซือ้หุ้นบุริมสิทธิตามสดัส่วน แตป่รากฎว่ามีผู้ ถือหุ้นสามัญจ านวนมาก
สละสิทธิไม่ซือ้หุ้ นบุริมสิทธิ เน่ืองจากไม่มั่นใจในผลตอบแทนการลงทุนและไม่ต้องการรับความเส่ียง         
ผู้ ถือหุ้นสามญับางส่วนยอมรับความเส่ียงได้ก็ลงทุนซือ้หุ้นบุริมสิทธิ เม่ือเหตกุารณ์เปล่ียนแปลงไป จะไป
รอนสิทธิท่ีมีอยู่ของผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธินัน้ คงตอบไม่ได้ คงต้องไปศึกษาดกู่อน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขทาง
กฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือบริษัทฯมีผลด าเนินงานดีสามารถท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิก็ได้รับเงินปันผลในอตัราท่ีเท่ากนักบัผู้ ถือหุ้นสามญัเป็นส่วน
ใหญ่ และเม่ือบริษัทฯมีปัญหามีผลขาดทุนต่อเน่ือง ก่อนหน้าท่ีจะลดก าลงัการผลิตลง ฐานะการเงินของ
บริษัทฯไมไ่ด้เอือ้อ านวยท่ีจะจา่ยเงินปันผล ส่วนของเงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิสะสมไว้ตามสิทธิ 7 ปี เม่ือ
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เกิน 7 ปี ก็มีการตัดสิทธิเงินปันผลดังกล่าวออกไปบางส่วนเช่นกัน ส าหรับหุ้ นสามัญ ท่ีซือ้ขายใน          
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลาต่อมาหรือในปัจจุบัน ผู้ ลงทุนก็รับทราบเง่ือนไขของหุ้ น
บริุมสิทธิชดัเจน โดยบริษัทฯได้เปิดเผยเป็นข้อบงัคบับริษัท  

นางสาวศิริพร  ศิริไพบูลย์  ผู้ ถือหุ้ น ให้ความเห็นว่า เงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิและ         
ผู้ ถือหุ้นสามญัเคยได้รับในอดีต ท่ีบริษัทฯชีแ้จงว่ามีอัตราเท่าเทียมกันนัน้ ในการประชุมครัง้ต่อไป ขอให้
เตรียมข้อมลูแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบด้วย เพ่ือความนา่เช่ือถือและชดัเจน  
     

มติ : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555  
ส าหรับเงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึง
จะได้รับในปี 2555 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบงัคบับริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  
50,750,343 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง  

 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 19 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีออกจากต าแหนง่ และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่จะเลือกเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบันกรรมการมีจ านวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  ครัง้ท่ี  20  
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 คน ตามรายนามดงันี ้  

1. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา   
2. นางบญุเสริม วิมกุตะนนัทน์   
3. นายชตุนิธร ดารกานนท์   
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนว

ทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึง เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท 
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้   

ทัง้นี ้นางบญุเสริม วิมกุตะนนัทน์ กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนัน้ เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.  โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี   
3  4 และ 5 ซึง่ได้สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ     

ก่อนลงมติเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
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วา่จะเลือกตัง้กรรมการพร้อมกนัเป็นทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  โดยคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ตามรายนามดงักลา่ว กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  
  นางก่ิงกาญจน์  วรชยัคณุากร ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชุด 
โดยเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
     

มต ิ:  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตติา่ง ๆ ดงันี ้ 
1.  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชุด ด้วยคะแนนเสียง    

เห็นด้วย  50,750,343 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง  
2.  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้ 
        1.  นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา  2.  นางบญุเสริม   วิมกุตะนนัทน์ 
        3.  นายชตุนิธร ดารกานนท์ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  50,750,343 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
กรรมการของบริษัทจะมีจ านวน 9 คน ตามรายนามดงันี ้

   1.  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา   
2.  นางบญุเสริม    วิมกุตะนนัทน์    

     3.  นางศทุธินี  ขนุวงษา   

     4.  นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี 
5.  นายวิชยั  ชยัฐานียชาติ   

     6.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง     
           7.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ 
   8.  นายชตุนิธร  ดารกานนท์ 
           9.  นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท ร.น.   
 
  5.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคญัของบริษัท 
ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธินี ขุนวงษา ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”  

 
  มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการ
สองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์          
นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศทุธินี ขนุวงษา ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  50,750,343 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2555) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  

 
  มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2556 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  50,750,343 เสียง  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง 

 
วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 52  ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน   
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
จึงเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315      
หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา     
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958 สงักดับริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯประจ าปี 2556  (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 3) ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดงักล่าว โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน     
3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 960,000 บาท  (เทา่กบัปี 2555) ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่ 

 
มติ :  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์   ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 
หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958  สงักดับริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2556 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ
บริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 960,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  50,750,343 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ครบถ้วนแล้ว จะสรุปผลคะแนนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นคนใดจะมีค าแนะน าหรือข้อสงัเกต
อ่ืนใดก็เชิญเสนอได้ 
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นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนมาก มีแนวทางท่ีจะ

ปรับปรุงหรือแก้ไขอยา่งไร และแนวโน้มจะมีผลขาดทนุเชน่นีต้อ่ไปหรือไม่  
นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้ จัดการ ตอบว่า หากย้อนหลังไปท่ีเคยประสบวิกฤต

เศรษฐกิจ ปี 2540 ตลาดสิ่งทอยงัปกติดีอยู่ แตส่ถานการณ์ปัจจบุนั แม้ว่าบริษัทฯจะมีการปรับปรุงภายใน 
จดักลุ่มประเภทเคร่ืองจกัร ปรับก าลงัการผลิตให้เหมาะสม แต่ตลาดสิ่งทอซบเซา ปริมาณการขายลดลง  
เน่ืองจากลกูค้าหลกัในยโุรป 3 ราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตหนีส้าธารณะในกลุ่มประเทศในยโุรป 
รวมทัง้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากลูกค้าในประเทศท่ีซื อ้และส่งออกไปยุโรปด้วย อีกปัจจยัท่ีส าคญัคือ
ค่าเงินบาทแข็งค่า ผลกระทบท่ีได้รับครัง้นีรุ้นแรงมาก หากทิศทางยังเป็นเช่นนี ้ก็คงจะล าบากมาก 
ทางเลือกท่ีจะไปท าธุรกิจอ่ืน คงต้องช่วยกันคิดต่อไป ท่ีดินว่างท่ีไม่ได้ใช้งาน ก็พยายามท่ีจะใช้ประโยชน์ 
โดยก าลงัเจรจาให้เชา่ท่ีดนิบางสว่น เป็นสญัญาเชา่ระยะสัน้  

นายก าจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์ปัจจุบนัค่าเงินบาทแข็ง หาก
ผลิตส่งออกคงมีแต่จะขาดทุน แข่งขนักับคู่แข่งในตลาดไม่ได้ บริษัทฯมีทรัพย์สินเป็นท่ีดินอยู่มาก  มีท่ีดิน
รวมเท่าใด และการให้เช่าท่ีดินนี ้เป็นการเช่าพืน้ท่ีส่วนใด ค่าเช่าเท่าใด พอท่ีจะแจ้งให้ทราบได้หรือไม่       
ในปี 2556 จากปัจจัยท่ีมีผลกระทบ ได้แก่ ค่าเงินบาท ค่าแรง บริษัทฯจะสามารถด าเนินงานโดยไม่ให้
ขาดทนุได้หรือไม ่ 
  นายวิชยั ชยัฐานียชาติ กรรมการผู้จดัการ ตอบว่า การให้เช่าท่ีดินท่ีบางป ูท่ีตกลงกันแล้ว 
มี 1 ราย อีก 1 ราย ยงัอยูใ่นระหวา่งเจรจาเง่ือนไข ให้เชา่ท่ีดินเพียงบางสว่นไมม่ากนกั ประมาณการรายรับ
จากค่าเช่า 20 ล้านบาทต่อปี ท่ีดินท่ีบางปมีูประมาณ 218 ไร่ หากรวมกับท่ีดินท่ีบางปะกงด้วย บริษัทฯมี
ท่ีดนิรวมประมาณ 303 ไร่ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2556 ไตรมาส 1 มีผลด าเนินงานสงูกวา่แผน และ
ดีกวา่ไตรมาส 1 ของปี 2555 ส่วนในไตรมาส 2 มีค าสัง่ซือ้เข้ามาแล้ว โดยบริษัทฯจะท า Forward Contract  
กับธนาคาร ตามค าสั่งซือ้ท่ีได้รับจากลูกค้าควบคู่กันเสมอ เพ่ือลดความเส่ียง และจะไม่มีการเก็งก าไร
คา่เงินหรืออตัราแลกเปล่ียน 

นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ผลกระทบท่ีได้รับจากปัจจยัท่ีบริษัทฯควบคุม
ไม่ได้ เช่น ค่าเงินบาท ค่าแรง บริษัทฯมีแนวคิดท่ีจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศใกล้เคียงหรือไม่ หรือ
สามารถปรับเปล่ียนการผลิต มาผลิตสิ่งทอประเภทอ่ืน ๆ เช่น ผ้าม่าน เบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งน่าจะยงั
มีอนาคตอยูไ่ด้หรือไม ่  

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯไม่มีแนวคิดในเร่ืองการย้ายฐานการผลิต เพราะต้องใช้เงิน
ลงทุนเป็นจ านวนมาก ธุรกิจสิ่งทอในตลาดโลกไม่ว่าท่ีใดก็มีปัญหา เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนไม่
มากและมีความเส่ียงคอ่นข้างมาก ส าหรับการปรับเปล่ียนการผลิตเพ่ือผลิตผ้าประเภทตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมานัน้ 
บริษัทฯไมไ่ด้อยู่ในธุรกิจนีม้าก่อน คงเสียเปรียบมาก การท าตลาดไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย ต้องใช้เวลามากพอสมควร 
และต้องแขง่ขนักบัผู้ ท่ีอยูใ่นตลาดเดมิด้วย  
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นายปรีชา นิลถาวรกุล ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า แม้ว่าเศรษฐกิจในอเมริกาหรือในยุโรปมี
ปัญหา อาจมีค าสัง่ซือ้ลดลงบ้าง แตผ้่าทอของประเทศไทย เป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจ
ฟอกย้อม มีคู่แข่งในเอเชียน้อยมาก เน่ืองจากประเทศไทยได้มีการพัฒนามายาวนาน น่าจะสามารถท่ีจะ
ขยายตลาดอ่ืนเพิ่มขึน้ได้  ปัจจุบันบริษัทฯยังคงยิ่งใหญ่ ในอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่  มีผู้ บ ริหารท่ี มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอมาก ในฐานะผู้ ถือหุ้นอยากให้การสนบัสนุน และให้ก าลงัใจ
ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังานทกุคน ขอให้ชว่ยกนัระดมความคดิ และร่วมมือร่วมใจท างานอยา่งเตม็ท่ีตอ่ไป  

 นายวิชยั ชยัฐานียชาติ กรรมการผู้จดัการ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนบัสนนุและ
ให้ก าลังใจ ปีนีบ้ริษัทฯครบรอบ 36  ปี ทุกปีจะกล่าวกับพนักงาน เสมอว่า การท่ีบริษัทฯยืนหยัดมาได้
ยาวนานกว่า 30 ปี ถือวา่ไม่ธรรมดา ผ่านเหตกุารณ์ตา่งๆ และสารพดัวิกฤติมาจนทกุวนันีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม
ขอรับค าแนะน าและข้อสงัเกตไปพิจารณา และจะพยายามท าให้ดีท่ีสดุ 

นายสรุชยั รตทิอง ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นวา่ ธุรกิจสิ่งทอตอนนีต้กต ่า การด าเนินธุรกิจสิ่งทอ
อย่างเดียวแล้วให้มีก าไรคงเป็นเร่ืองยาก ท่ีผ่านมามีผลขาดทนุตลอด แต่บริษัทฯมีทรัพย์สินคือท่ีดินอยู่มาก 
จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เพ่ือให้มีผลตอบแทนท่ีดีเป็นเร่ืองท่ีต้องเร่ิมพิจารณา นอกจากให้เช่า
ท่ีดิน จะมีอย่างอ่ืนท่ีสามารถท าได้หรือไม่ เพราะจุดเด่นท่ีดินของบริษัทฯคืออยู่ติดชายทะเล ควรระดม
ความคิด เร่ิมคิดใหม่ท าใหม่ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯไม่ใช่ธุรกิจสิ่งทอ แต่เป็นท่ีดิน ในอนาคตบริษัทฯ          
มีทิศทางหรือวางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากท่ีดนิท่ีมีอยูนี่อ้ยา่งไร  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ช่วงหนึ่งท่ีธุรกิจสิ่งทอตกต ่า บริษัทฯได้พยายามปรับเปล่ียน         
ตดัธุรกิจท่ีไม่สามารถแข่งขนัได้ออกไป ลดก าลงัการผลิตลงให้เหมาะสม ตดัการผลิตสินค้าบางประเภทท่ีไม่
สามารถท าก าไรได้ ตอนท่ีตัดสินใจเลิกธุรกิจฟอกย้อม ลูกค้าคือ Ten Cate Advanced Textiles BV  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (TC) ซึ่งมีศกัยภาพด้านเทคโนโลยีการฟอกย้อม มีความสนใจท่ีจะท า บริษัทฯจึง     
ตีมูลค่าทรัพย์สินของโรงงานฟอกย้อมเพิ่มเพ่ือไปร่วมลงทุน ถือว่าเป็นก าไรของบริษัทฯตอนท่ีร่วมลงทุน 
ต่อมาบริษัทร่วมทุนคือ TCUA ไม่ได้น าสินค้าพิเศษท่ีมีมูลค่าเพิ่มมาผลิตตามแผน เน่ืองจากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในยโุรป สง่ผลให้มีผลขาดทนุสะสมตอ่เน่ือง ในท่ีสดุก็ไม่สามารถด าเนินงานตอ่ไปได้ ผู้ ถือหุ้นได้มี
มติเลิกกิจการ บริษัทร่วมทุนนีบ้ริษัทฯไม่ได้ร่วมบริหาร และการขาดทุนส่วนนี ้เป็นการขาดทุนในส่วนท่ี
บริษัทฯตีมูลค่าทรัพย์สินไปลงทุน ผลขาดทุนของบริษัทฯในปี 2555 ตวัเลขขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการ
ลงทนุใน TCUA ประกอบกับผลด าเนินงานของบริษัทฯเองก็ไม่ดีนกั มีผลขาดทุนจากการมี Stock ฝ้ายท่ีมี
ราคาสงูอยู่ ขณะท่ีราคาฝ้ายผนัผวนมากและราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ท่ีผ่านมาถึงแม้ผลด าเนินงานจะ
มีตัวเลขขาดทุน แต่ไม่ได้มีผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯมากนัก ปัจจุบันการท่ีบริษัทฯ              
ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักรในการด าเนินงาน ก็ท าให้มีกระแสเงินสดไหลเข้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ     
ท่ีกล่าวมา ตอนนีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถบริหารจดัการได้ ถึงแม้ตลาดสิ่งทอจะยงัคงซบเซาอยู่  ในปี 2556   
คิดว่าจะไม่มีความเสียหายอะไรท่ีมากมายดงัเช่นปีท่ีแล้ว ส าหรับทรัพย์สินของบริษัทฯท่ีมีมูลค่ามากคือ
ท่ีดิน โดยเฉพาะท่ีดินท่ีบางปู เป็นท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ บริษัทฯได้ติดตามแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคม เช่น 
ถนนท่ีก าลงัตดัใหม่ โครงการรถไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนเพิ่มมลูคา่ท่ีดิน แตต้่องรอเวลาท่ีเหมาะสม หากเห็นว่าท่ีดิน
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มีมลูคา่เพิ่มมากพอหรือมีศกัยภาพเต็มท่ี ในอนาคตท่ีดินท่ีบางปไูม่จ าเป็นต้องเป็นอตุสาหกรรมสิ่งทออย่าง
เดียว แตย่งัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในขณะนีว้า่จะด าเนินการอย่างใด โดยในระหว่างรอเวลาท่ีเหมาะสมก็จะ
ใช้ประโยชน์อ่ืนก่อน เช่น ให้เช่าท่ีดิน หรือหากมีผู้สนใจท าโครงการลงทนุใหม่ ท่ีไม่เป็นภาระผกูพนักบัท่ีดิน
เป็นระยะยาว ก็สามารถท าได้ 

 
ตอ่จากนัน้ประธานฯได้สรุปผลคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุรับทราบ 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคณุนางอุษณา 

สร้อยแสงจนัทร์ ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ท่ีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน
เสียง และในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกคนท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้
ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วกลา่วปิดประชมุ  

 
 

เลิกประชมุเวลา 12.30 น. 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                           ( นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ) 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                               ( นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์ ) 


