
1/11 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21 
ของ 

บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ แจ้งให้  
ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นสามัญและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 62 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 
34,707,170 หุ้น ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 14,582,000 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้ นสามัญและผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิมาประชุม 66 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 49,289,170 หุ้ น คิดเป็น   
อตัราร้อยละ 82.15 ของทนุจดทะเบียน  ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

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.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการ 
 7.  นางพิมพ์พร โชตรัิตนกลุ กรรมการ 
 8.  นายชตุนิธร ดารกานนท์  กรรมการ 
 9.  นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท  กรรมการ  

  

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
1. นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์     2.  นางพนูนารถ  เผา่เจริญ         

  
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 านวน เสียงทั ง้หมด ส่ วน ท่ี เห ลือถือว่า เห็ น ด้ วยทั ง้หมด และเพ่ื อความโป ร่งใส                         
ในการนบัคะแนนเสียง  ได้ขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางสาววิภา สุวณิชย์         
ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย รับเป็นพยานในการนบัคะแนน  

จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์ต่อบริษัทฯเพ่ือน ามาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯนัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 20 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 นัน้ บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 
20 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุม  และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว จงึขอเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง 

  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 2 คน จ านวน 7,200 หุ้น) 
  

มต ิ: ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20 
ว่าเป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,296,370 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 ชยัฐานียชาต ิกรรมการผู้จดัการ รายงานให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้:- 
สถานการณ์ทัว่ไปในรอบปี 2556 วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม EU ได้รับการแก้ไข

เยียวยาให้ฟื้นตวัดีขึน้ระดับหนึ่ง ท าให้มีค าสั่งซือ้เพิ่มขึน้มาจากลูกค้าหลักในยุโรป และจากญ่ีปุ่ นด้วย 
โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลัง ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศตัง้แต่ไตรมาส 4 ส่งผลให้เงินบาท       
อ่อนคา่ลง ซึ่งเป็นปัจจยับวกต่อการส่งออก แตท่ว่าในขณะเดียวกนัความมัน่ใจของลกูค้าในประเทศลดลง 
ชะลอการสัง่ซือ้สินค้าออกไป  

ราคาฝา้ยในตลาดโลกมีความผนัผวนในระหว่างปี และคอ่ยๆปรับราคาขึน้ในช่วงปลายปี 
สว่นอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก ซึง่จะได้กลา่วถึงรายละเอียด และผลกระทบตอ่ไป เพราะบริษัทฯ 
พึง่พิงรายได้จากการสง่ออกมากกวา่ร้อยละ 70 ของรายได้รวม 

ปัจจยัหลักท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 บริษัทเทนคาเต้ -   
ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั (TCUA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ UT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และ
ปัจจุบนัเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี ผลกระทบก็คือ ค่าเช่าท่ีดินท่ีเคยได้รับยุติลง ท่ีส าคญัคือ บริษัทฯ     
ได้ตัง้หนีส้งสัยจะสูญเป็นเงิน 38.99 ล้านบาท เต็มจ านวนของมูลหนี ้ซึ่งถือว่าเป็นครัง้แรกในประวัติการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบหลายสิบปี  

ต้นทุนด้านพลังงาน ในรอบปีมีการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้าฯ รวม 3 ครัง้ ส่งผลให้อตัรา 
คา่ไฟฟ้าเฉล่ียตอ่ยนูิตสงูขึน้ร้อยละ 7.8  คดิเป็นต้นทนุคา่ไฟฟ้าท่ีต้องจา่ยแพงขึน้เกือบ 10 ล้านบาท  

ปัจจยัแรงงาน ยงัคงมีปัญหาเดิมๆ คือขาดแคลนแรงงาน การหาแรงงานใหม่มาทดแทน
เป็นเร่ืองยาก ถึงแม้วา่ได้ปรับขึน้คา่จ้างขัน้ต ่าเป็น 300 บาท แล้วก็ตาม 

อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมาก กล่าวคือ คร่ึงปีแรกเงินบาทแข็งค่า คร่ึงปีหลัง      
เงินบาทออ่นคา่ลง 

ในการบริหารความเส่ียง บริษัทฯยดึหลกัดงันี ้ 
1.  บริษัทฯมีนโยบายชดัเจนไมเ่ก็งก าไรจากคา่เงิน 
2.  ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ท า Forward Contract ให้สอดคล้องกบัการรับ Order กรณีท่ี

มีการซือ้วัตถุดิบเป็นเงิน US.Dollar ก็จะใช้วิธีจับคู่ (Natural Hedge) ระหว่างการน าเข้าวัตถุดิบกับ       
การส่งออกสินค้า เพ่ือสร้างความสมดุลในรูปเงินบาท ระหว่างธุรกรรมซือ้กับขาย  ไว้เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 

3.  บนัทึกรายได้เป็นเงินบาท ตามมาตรฐานการบญัชี ท าให้เกิด Gain หรือ Loss ในทาง
บญัชีจ านวนหนึง่ ซึง่มิใชเ่กิดจากการเก็งก าไร 

สรุปผลประกอบการ : 
บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 800.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้  89.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 

12.54ประกอบด้วย ยอดขายสง่ออก 650.79 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 150.12 ล้านบาท มีรายได้อ่ืนๆ
อีก 98.11 ล้านบาท รวมรายได้ 899.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.24 การขาย
สง่ออกมีสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 72 ของรายได้รวมในปี 2556 ในขณะท่ีปี 2555 มีสดัสว่นเพียงร้อยละ 63  
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ด้านต้นทนุและคา่ใช้จ่าย ประกอบด้วย ต้นทนุขาย 741.38 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการขาย 
31.45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 75.88 ล้านบาท หนีส้งสยัจะสูญ 38.99 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายทาง
การเงิน 2.48 ล้านบาท  

บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม 16.41 ล้านบาท ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 11.57 ล้านบาท  

ในการบริหารสินทรัพย์ ท่ีไม่ได้ใช้งานในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯได้น าท่ีดินเพ่ือการ
ลงทุน เป็นพืน้ท่ีว่าง เนือ้ท่ีประมาณ 4 ไร่ เสนอให้กับบริษัทท่ีท าธุรกิจด้าน Logistics เช่าจอดรถบรรทุก  
เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 บดันีไ้ด้ตอ่สญัญา
เชา่เป็นปีท่ี 2 แล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,054.05 ล้านบาท มีหนีส้ินเพียง 
253.35 ล้านบาท มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 800.70 ล้านบาท คดิเป็น D/E Ratio เทา่กบั 0.32 เทา่ และ Liquid 
Ratio เท่ากบั 1.92 เท่า ซึง่แสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯมีความมัน่คง และมีสภาพคล่องในเกณฑ์
ปกต ิ 

กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน 18.63 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 14.68 
ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 31.10 ล้านบาท สรุป เงินสดสุทธิลดลงจากต้นงวด 27.15 ล้านบาท 
เน่ืองจากได้ใช้เงินสดจากการด าเนินงานไปในการลงทนุ เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าและอปุกรณ์เก่าท่ีจ าเป็น 
รวมถึงได้ช าระหนีเ้งินกู้ท าให้ดอกเบีย้จา่ยลดลง 

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า การให้
บริษัทท่ีท าธุรกิจด้าน Logistics เช่าท่ีดินของบริษัทฯ ค่าเช่ารับเป็นรายปีหรือรายเดือน สัญญาเช่าเปิด
โอกาสให้บริษัทฯปรับคา่เชา่ได้หรือไม่ 

กรรมการผู้จดัการ ตอบว่า บริษัทฯรับช าระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน เป็นสญัญาเช่า
ระยะสัน้ 1 ปี มีเง่ือนไขเป็นไปตามมาตรฐานสญัญาเชา่โดยทัว่ไป เปิดโอกาสให้ปรับคา่เชา่ได้  

มต ิ: ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน  หรืองบการเงนิ  ประจ าปี  
             ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2556 

 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 44 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของ
บริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี  และเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
พิจารณาอนมุตั ิ  

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนังสือ
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รายงานประจ าปี 2556 ท่ีได้สง่ไปให้พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ตัง้แต่หน้า 42 เป็นต้นไป   
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ใน

รายงานประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หน้า 62 
รายการขายสินค้าและบริการให้กบับริษัทในกลุม่ เป็นราคาทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม ขอให้อธิบายเพิ่มเตมิ 

กรรมการผู้ จัดการ ตอบว่า บริษัทร่วมเดิม คือ TCUA ซึ่งบริษัทฯไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ในการขายสินค้า มีเง่ือนไขการค้า และราคาขาย เป็นไปตามปกติทั่วไปท่ีซื อ้ขายกับ
บคุคลภายนอก  บริษัทร่วมจะซือ้จากใครก็ได้ ในสว่นของการซือ้ฝา้ย จะต้องอาศยัประสบการณ์สงูมาก 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการซือ้วตัถุดิบฝา้ย ซึ่งมีราคาผนัผวนมาก บริษัทใหญ่
จะเป็นผู้ ซือ้ให้ เน่ืองจากในการจดัซือ้ ผู้ ซือ้ต้องมีความเช่ียวชาญและ มีประสบการณ์สงู รวมทัง้การรวมกนั
ซือ้จะมีอ านาจต่อรองราคาท่ีดีกว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ไม่มาก หากมีเง่ือนไขเก่ียวกับระยะเวลาการ   
ช าระเงิน จะมีการคดิดอกเบีย้ในราคาขายตามปกต ิ

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 9 คน จ านวน 38,400 หุ้น) 
 

 มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน      
หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,334,770 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 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2556 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  บริษัทฯ 
มีก าไรสุทธิจ านวน 11,571,304 บาท โดยบริษัทฯมีเงินส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของ              
ทุนจดทะเบียนตามข้อบงัคบับริษัท และบริษัทฯยงัมีผลขาดทุนสะสม 130,021,109 บาท คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญ ส าหรับ        
เงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบงัคบับริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสม   
เงินปันผลท่ีพงึจะได้รับในปี 2556 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 7 ปี  

(หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 2,000 หุ้น) 
     

มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 แก ่           
ผู้ ถือหุ้นสามญั เน่ืองจากบริษัทฯยงัมีผลขาดทนุสะสม ส าหรับเงินปันผลตามสิทธิ ท่ีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิ
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ได้รับตามข้อบงัคบับริษัท ในอตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับในปี 2556 ไปตามสิทธิ
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,336,570 เสียง  ไม่เห็นด้วย 200 เสียง งดออกเสียง 
0 เสียง  

 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 19 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง  และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ามารับต าแหน่ง  
อีกก็ได้ 

ปัจจุบันกรรมการมีจ านวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  ครัง้ท่ี  21  
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 คน ตามรายนามดงันี ้  

1. นางศทุธินี ขนุวงษา   
2. นายวิชยั ชยัฐานียชาติ   
3. น.อ.สพุิช  สงัขโกวิท ร.น.   
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม     

แนวทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท 
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้   

ทัง้นี ้นางศทุธินี ขุนวงษา กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวตอ่อีกวาระหนึ่งนัน้ เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม  หรือ
นิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.  โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี   
3  4 และ 5 ซึง่ได้สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ก่อนลงมติเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
วา่จะเลือกตัง้กรรมการพร้อมกนัเป็นทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  โดยคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ตามรายนามดงักลา่ว กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่   

นางก่ิงกาญจน์  วรชยัคณุากร ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชุด 
โดยขอเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ให้ความเห็นวา่ เห็น
ด้วยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ แต่ขอสอบถามว่า กรรมการบริษัทมีวาระก่ีปี เม่ือครบวาระสามารถ



7/11 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระตามอตัโนมัติหรือไม่  และขอฝากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาวา่ ปัจจบุนัจ านวนกรรมการของบริษัทฯมี 9 คน  หากเพิ่มกรรมการท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีมมุมองใหม่ท่ีกว้างไกลมาร่วมงาน น่าจะช่วยเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ 

ประธานฯ ตอบว่า กรรมการบริษัทมีวาระ 3 ปี เม่ือครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ หาก
พิจารณาแล้วกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระมีคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาเหมาะสม ก็สามารถเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึ่งได้ ส าหรับเร่ืองจ านวนกรรมการบริษัท ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) มีแนวทางปฏิบัติตาม
หลกัการก ากบัการดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึง่แนะน าว่าจ านวนกรรมการไม่ควรมีมากเกินไป และ
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจะรับค าแนะน านีไ้ปพิจารณาความ
เหมาะสมตอ่ไป   
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 500 หุ้น) 
     

มต ิ:  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตติา่ง ๆ ดงันี ้ 
1.  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชุด ด้วยคะแนนเสียง    

เห็นด้วย 49,337,270 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง  
2.  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้ 
        1. นางศทุธินี    ขนุวงษา                2. นายวิชยั   ชยัฐานียชาติ  

3. นาวาเอกสพุิช   สงัขโกวิท ร.น. 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,270 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.  
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  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 49,337,270 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 

5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2556) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่ง ๆ เป็นรายบคุคล ปรากฎในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 18) 

 
  มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2557 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,270 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 ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์   ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4501 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2)  หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
นางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 ซึ่งสงักัดบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด (บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด    
เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2557 ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็น     
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด -
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ บริหาร /       
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ โดยก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการ
สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 920,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 50,000 บาท 
ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่   

( หมายเหต ุ: ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20 ได้มีมติก าหนดเงินค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2556 เป็นจ านวน 960,000 บาท แตเ่น่ืองจากไม่มีการสอบทานบญัชี
ของบริษัทร่วมคือ บริษัท เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จ ากัด (TCUA) ซึ่งเลิกกิจการ       
เงินคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2556 จงึลดลงเป็น 870,000 บาท) 

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
1. บริษัทร่วมคือ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ท าให้ปริมาณงานลดลง รวมทัง้ธุรกิจ

ของบริษัทฯไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั ขอทราบเหตผุลและความจ าเป็น ท่ีเงินค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีในปี 2557 เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 50,000 บาท 

2. บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด หรือบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาก่ีปี 

3. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ส านักงานสอบบัญชีรายอ่ืนมาร่วมเสนอราคา (Bidding) เพ่ือ
เปรียบเทียบราคาหรือไม ่อาจได้ราคาท่ีต ่ากวา่ โดยคณุภาพของงานเทา่เทียมกนั ควรจะมีการเปล่ียนแปลง
ผู้สอบบญัชีบ้าง เพ่ือสร้างความกระตือรือร้น และมมุมองใหม ่ในการปฎิบตัหิน้าท่ีของผู้สอบบญัชีรายเดมิ 

นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงว่า การก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
จะพิจารณาตามขอบเขตในการตรวจสอบ และปริมาณงาน มีมาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีประกาศใช้ ซึ่ง
เพิ่มเติมในเร่ืองตา่งๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงาน ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี และอ่ืนๆ ท าให้ต้องมีการหารือร่วมกบับริษัทฯตลอดเวลา  

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสังกัด
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 
ก าหนดให้เปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีทุก 5 ปี  ส าหรับค่าตอบแทนในการสอบบญัชีท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอให้มีการ 
Bidding นัน้ บริษัทฯให้ความสนใจและเคยมีการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ โดยเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีท่ีบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอมานี ้มีความเหมาะสม
และมีราคาต ่ากวา่ท่ีส านกังานบญัชีรายอ่ืนเสนอมา นอกจากนีบ้ริษัทฯเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท สหยเูน่ียน 
จ ากดั (มหาชน) (SUC) ตามหลกัเกณฑ์ผู้สอบบญัชีต้องเป็นรายเดียวกนักบั SUC 

(หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 100 หุ้น) 
 

มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้  นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์      
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2)  หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขทะเบียน 4958 หรือนางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459 
สังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2557 และก าหนดเงิน
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คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน  3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 920,000 
บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,370 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก
เสียง 0 เสียง 

 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ครบถ้วนแล้ว จะสรุปผลคะแนนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นคนใดจะมีค าแนะน าหรือข้อสงัเกต
อ่ืนใดก็เชิญเสนอได้ 

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ให้ความเห็นว่า    
ในรายงานประจ าปี หน้า 11 ปริมาณการผลิตจริง น้อยกวา่ก าลงัการผลิตพอสมควร ควรบริหารจดัการให้มี
การผลิตเพิ่มขึน้อีก เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ  

กรรมการผู้ จดัการ  รายงานให้ทราบว่า ในอดีตบริษัทฯอยู่ในระดบัต้นของอุตสาหกรรม   
สิ่งทอในประเทศ ปัจจุบันมีก าลังการผลิตลดลง โดยบริษัทฯเลือกผลิตเฉพาะสินค้าเพ่ือ Niche Market 
เน่ืองจากขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงจากเดิม เม่ือเทียบกับคู่แข่ง เช่น ปากีสถาน มีฝ้าย และ
อินโดนีเซีย มีคา่เงินอ่อนกวา่ไทย นอกจากนีว้ตัถดุบิหลกัคือ ฝา้ย ท่ีมีราคาสงูขึน้  ราคาสินค้าของบริษัทฯสงู
กว่าคู่แข่งขัน แต่ลูกค้ายังคงซือ้สินค้าจากบริษัทฯ เน่ืองจากมั่นใจในคุณภาพท่ีดีกว่า ปัจจัยอ่ืน ได้แก่ 
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ภายในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้า (Demand) ลดลง จากปัจจยัตา่ง ๆ ข้างต้น ท าให้มีการใช้
ก าลังการผลิตได้ไม่เต็มท่ี อย่างไรก็ตามจะรักษาระดบัก าลังการผลิตให้เหมาะสม พร้อมทัง้พยายามใช้
ก าลงัการผลิตให้สงูขึน้เม่ือมีโอกาส 

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ขอทราบความเป็นมาของหุ้นบริุมสิทธิ 
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิส่วนใหญ่ คือ ผู้ ถือรายใหญ่ของบริษัท บริษัทฯได้จ่าย         
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิก่อน จงึไมมี่การจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัใชห่รือไม ่ 

ประธานฯ ตอบว่า ส าหรับเงินปันผลตามสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ บริษัทฯตัง้ค้างไว้ ยงัไม่
มีการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้ข้อบงัคบับริษัท ท่ีได้เปิดเผยให้ผู้ ลงทุนท่ีซือ้ขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบโดยทัว่ไป บริษัทฯได้ออกหุ้นบริุมสิทธิดงักล่าวมาประมาณ 24 ปี
แล้ว ณ ขณะนัน้บริษัทฯมีผลขาดทุน และขาดเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯจึงได้มีการเพิ่มทุน และผู้ ถือหุ้ น
สามัญมีสิทธิซือ้หุ้ นบุริมสิทธิตามสัดส่วน แต่ปรากฎว่ามีผู้ ถือหุ้ นสามัญจ านวนมากสละสิทธิไม่ซือ้หุ้ น
บริุมสิทธิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จงึจ าเป็นต้องซือ้หุ้นบริุมสิทธิท่ีเหลือทัง้หมด  

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ บริษัทฯ
มีนโยบายท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทุจริต ( CAC ) ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการและ
องค์กรสนบัสนนุการด าเนินโครงการหรือไม ่  

  ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯเห็นด้วยว่าทุกฝ่ายทุกองค์กร ต้องร่วมมือกนัต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และให้ความส าคญักบัในด้านการปฏิบตัิมาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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ได้พิจารณาแนวทางปฏิบตัิของ CAC แล้ว เห็นว่าสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ คูมื่อตา่งๆ และระเบียบข้อบงัคบั
พนกังานของบริษัทฯ รวมทัง้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่อยู่
แล้ว บริษัทฯยงัไม่พร้อม และยงัไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดงักล่าว เพ่ือให้ได้ประกาศนียบัตร
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ (Certification) อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้น าหลกัเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติของ CAC มาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคู่มือต่างๆ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ 
เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนและครอบคลมุมากขึน้  พร้อมทัง้ได้ด าเนินการในทางปฏิบตัิ โดยก าหนดให้
การตรวจสอบในสว่นท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตรวจสอบภายใน 

นายปรีชา นิลถาวรกลุ ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ในฐานะท่ีเคยอยูใ่นอตุสาหกรรมสิ่งทอมา
ก่อน จึงรับรู้ถึงขีดความสามารถและเส้นทางพอสมควร โดยทัว่ไปประสบปัญหาเหมือนกนั การผลิตลดลง 
โรงย้อมผ้าบางแห่งไม่มีคุณภาพ มีการน าเข้าผ้าจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่า หากบริษัทฯหาตลาดเพิ่มขึน้ 
ควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านพลังงานในส่วนค่าไฟฟ้าซึ่งเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง หากบริหารจัดการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่านี ้ผลประกอบการของบริษัทฯน่าจะกลับมามีก าไรได้ ในฐานะผู้ ถือหุ้น
ขอให้การสนบัสนนุ และให้ก าลงัใจ 

นายสรร จนัทร์เกษมพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมามากกว่า 20 ปี 
อยากทราบวา่อนาคตข้างหน้าของบริษัทฯจะเป็นอยา่งไร  

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีให้ค าแนะน า และให้ก าลงัใจ บริษัทฯอยูใ่นอุตสาหกรรม
สิ่งทอมายาวนาน ปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯไม่ได้ท าก าไรได้สูงมาก ฝ่ายบริหารเองก็ถูกกดดันจาก
คณะกรรมการบริษัท และได้พยายามดูแลบริหารจัดการอย่างเต็มท่ี บริษัทฯมีทรัพย์สินท่ีมีมูลค่ามาก        
คือ ท่ีดนิ ท่ีในอนาคตจะมีมลูคา่เพิ่มมากขึน้ แตต้่องรอโอกาสและจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ประโยชน์    

 
ตอ่จากนัน้ประธานฯได้สรุปผลคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุรับทราบ 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคณุนางสาววิภา  

สุวณิชย์  ผู้ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท่ีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง และ     
ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุ และให้ข้อคดิเห็นตา่งๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วกลา่วปิดประชมุ  

 

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 
 

  ลงช่ือ ........................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                           ( นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ) 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                               ( นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์ ) 


