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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 22 

ของ 
บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม        
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นสามญัและผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุ 75 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 
36,154,183 หุ้น ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 14,749,000 หุ้น           
รวมผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมาประชมุ 79 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 50,903,183 หุ้น คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 84.84 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.  นางพิมพ์พร  โชตรัิตนกลุ กรรมการผู้จดัการ 
 6.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการ 
 7.  นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท  กรรมการ 

8. นายชตุินธร  ดารกานนท์  กรรมการ 
 9.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ กรรมการ  

  

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
นางพนูนารถ   เผา่เจริญ         

  
ผู้จัดการบัญชีและการเงนิ 
นางสาวประยรู  ศรีพระราม 
 
เลขานุการบริษัท 
นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์  
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ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่า ในการ     

ลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือ            
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้ลงคะแนนในแตล่ะ
วาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะน าไปรวมกับ
คะแนนเสียงในท่ีประชมุนี ้โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนบัคะแนนแต่ละวาระเม่ือสิน้สุดการประชมุ และเพ่ือ
ความรวดเร็วจะขอนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชใูบลงคะแนนขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะ
น าคะแนนดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด  และเพ่ือความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้ นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจ านวน 1 คน โดย
นางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับ
คะแนน  

จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์ต่อบริษัทฯเพ่ือน ามาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯนัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 21 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 นัน้ บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 
21 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว    
จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง 

  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 2 คน จ านวน 1,660 หุ้น) 
  

มต ิ: ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21 
ว่าเป็นรายงานการประชุมอนัถกูต้องของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,904,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 
0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

 

ประธานฯ ขอให้นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ 
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นางพิมพ์พร โชตรัิตนกลุ กรรมการผู้จดัการ รายงานให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้:- 
สถานการณ์ทัว่ไปในรอบปี 2557  
- เศรษฐกิจโลกเร่ิมดีขึน้กวา่ปีก่อน แตย่งัอยูใ่นสภาวะชะลอตวั  
- ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมยโุรป ยงัเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจสิ่งทอ 
- ราคาน า้มนัโลกในตลาดปรับตวัลดลง  
- ราคาฝ้ายในตลาดโลกมีความผนัผวนในช่วงคร่ึงปีหลงั และปรับราคาลดลงมาตลอด
จนถึงปลายปี 

- คา่เงินบาทมีความผนัผวน  
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจ 
- วตัถดุบิหลกัคือฝา้ย ราคาในตลาดโลกชว่งปลายปีต ่ากว่าต้นปีประมาณร้อยละ 25 
- การปรับคา่ Ft ของการไฟฟ้าฯ ปรับขึน้ 2 ครัง้ในรอบปี  
- ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
- อตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 925 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 124 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 741 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 
184 ล้านบาท และมีรายได้อ่ืน ๆ อีก 59 ล้านบาท รวมรายได้ 984 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 85 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 9  

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขาย 915 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย   
32 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 62 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 2 ล้านบาท  

บริษัทฯมีผลขาดทุนสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการรวม 27 ล้านบาท เม่ือรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 5 ล้านบาท บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินตามวิธีส่วน   
ได้เสียรวม 22 ล้านบาท  

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 937 ล้านบาท หนีส้ิน 144 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้ น 793 ล้านบาท โดยมี
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน 0.18 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่อง 3.04 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯยงัมีความมัน่คง และมีสภาพคลอ่งในเกณฑ์ปกต ิ 

ด้านกระแสเงินสดและความเพียงพอของเงินทนุ บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรม
ด าเนินงาน 48 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 18 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 15 ล้านบาท     
สรุปเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จากต้นงวด 15 ล้านบาท เน่ืองจากได้เงินสดรับจากการรับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า
และสินค้าคงเหลือลดลง และได้ใช้เงินสดจากการด าเนินงานไปลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์มาทดแทน
ของเดมิ รวมถึงได้ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
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นางศิรินทร์ ตนัติพิทกัษ์โชติ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า  
ปี 2557 บริษัทฯมีต้นทุนขายสินค้าเพิ่มขึน้จากปี 2556 ปัจจยัหลกัมาจากราคาวตัถุดิบท่ีลดลง ท าให้ต้อง
ปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือใชห่รือไม ่  

ประธานฯ ตอบว่า ปัจจัยหลกัมาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวม 21 ล้านบาท    
ณ สิน้ปี 2557 เพ่ือให้สอดคล้องตามราคาตลาดของฝ้ายท่ีลดลงตามมาตรฐานการบญัชี เน่ืองจากราคา
ฝา้ยในตลาดโลกมีความผนัผวนมาก และตัง้แตค่ร่ึงปีหลงัของปี 2557 ราคาฝา้ยเร่ิมปรับลดลง  

นางศิรินทร์ ตนัติพิทักษ์โชติ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถาม
เพิ่มเติมว่า จากปัจจัยราคาฝ้ายท่ีลดลงดงักล่าวข้างต้น มีผลกระทบกับราคาขายและต้องลดราคาขาย
ให้กบัลกูค้าหรือไม ่บริษัทฯได้มีการวางแผนในเร่ืองนีอ้ย่างไร ยงัมีโอกาสหรือมีแนวโน้มท่ีต้องปรับลดมลูคา่
สินค้าคงเหลือตอ่เน่ืองอีกหรือไมใ่นอนาคต 

ประธานฯ และกรรมการผู้ จัดการ ตอบว่า ราคาฝ้ายท่ีลดลงมีผลกระทบกับราคาขาย 
เน่ืองจากลูกค้าจะอ้างอิงราคาฝ้ายท่ีลดลงเพ่ือตอ่รองขอลดราคาสินค้าให้ต ่าท่ีสดุ ขณะเดียวกันหากราคา
ฝา้ยสงูขึน้ ลูกค้าก็ยงัคงพยายามเจรจาขอลดราคาเช่นกัน ซึ่งเป็นปกติของการตอ่รองทางการค้า ส่วนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ จ าเป็นต้องมี Stock ฝ้ายส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการผลิต 
เน่ืองจากไม่สามารถสัง่ซือ้ฝา้ยได้ทนัทีเม่ือต้องการใช้ แตไ่ด้มีการปอ้งกนัความเส่ียงในส่วนนี ้โดยพยายาม 
Stock ฝา้ยไว้ให้น้อยท่ีสดุ 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้ 
1. บริษัทฯสามารถแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั หรือมีก าหนดอายหุุ้นบริุมสิทธิ

ให้ต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัไว้หรือไม ่ 
2. เงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ต่อปีนัน้ คิดเป็น

อตัราร้อยละของอะไร  
3. หากบริษัทฯมีผลด าเนินงานขาดทนุ ยงัมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

บริุมสิทธิอยูห่รือไม ่หากยงัต้องจา่ยเงินปันผล ต้องมีการตัง้ส ารองหรือตัง้เป็นลกูหนี/้เจ้าหนีอ้ยา่งไร 
4. ราคาฝ้ายท่ีมีความผันผวนมาก บริษัทฯไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากเท่ากับบริษัท      

ยเูน่ียนอุตสาหกรรมด้าย จ ากัด (UI) ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน า้ท่ีผลิตเส้นด้าย แล้วส่งต่อมาให้บริษัทฯน าไปผลิต 
ผ้าทอซึง่เป็นธุรกิจกลางน า้หรือปลายน า้  

5. บริษัทฯมีผลด าเนินงานขาดทนุตอ่เน่ือง และไมไ่ด้จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตดิตอ่กนั
มาหลายปี แตท่ าไมยงัมีคา่ใช้จา่ยโบนสัให้แก่พนกังานของบริษัทฯเป็นประจ าทกุปี  

ประธานฯ ตอบค าถามตา่ง ๆ ดงันี ้
1. ตอนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯเพิ่มทนุเป็นหุ้นบริุมสิทธิ ผู้ ถือหุ้นสามญัมีสิทธิซือ้

หุ้นบุริมสิทธิตามสดัส่วน บริษัทฯไม่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเป็นพิเศษ จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนด
อายุของหุ้ นบุริมสิทธิ ส่วนเร่ืองการแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญได้หรือไม่นัน้ ต้องขึน้อยู่กับ         
ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และสหยเูน่ียนซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่



5/13 

ของบริษัทฯ หากจะเปล่ียนแปลงรอนสิทธิหุ้นบริุมสิทธิของตนเอง สหยเูน่ียนอาจต้องขอความเห็นชอบจาก      
ผู้ ถือหุ้นของสหยูเน่ียนเองด้วยเช่นกัน เร่ืองนีเ้ป็นไปตามข้อผูกพนัภายใต้ข้อบงัคบับริษัท เป็นข้อกฎหมาย 
และเก่ียวข้องกบับุคคลจ านวนมาก การท่ีจะให้บริษัทฯด าเนินการผิดไปจากข้อบงัคบับริษัท หรือท าการอ่ืน
ใดท่ีไปกระทบหรือรอนสิทธิบคุคลอ่ืนนัน้ คงต้องพิจารณาประเดน็กฎหมายอยา่งรอบคอบ  

2. เงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ต่อปีนัน้ คิดเป็น
อัตราร้อยละของมูลค่าหุ้ นบุริมสิทธิและหุ้ นสามัญท่ีช าระแล้ว คือ 10 บาท โดยท่ีผ่านมาเม่ือบริษัทฯมี
ความสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ ถือหุ้นสามัญใน
อตัราท่ีเทา่เทียมกนัเสมอ 

3. ส าหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิ เป็นข้อผูกพันภายใต้ข้อบังคบับริษัท           
ซึง่ก าหนดไว้วา่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี ในปีใดท่ี
บริษัทฯไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับตามสิทธิในแตล่ะปีไป
ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี โดยท่ีผ่านมาหากบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิได้ 
บริษัทฯก็จะส ารองสิทธิเงินปันผลท่ีจะพึงจะได้รับสะสมไว้ เม่ือเกิน 7 ปี ปีท่ี 8 บริษัทฯยงัไม่สามารถจ่าย    
เงินปันผลได้ บริษัทฯก็มีการตดัสิทธิเงินปันผลดงักลา่วออกไปบางสว่นเชน่กนั 

4. UI จะใช้ฝ้ายหรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มาผลิตเป็นเส้นด้ายส าหรับเย็บผ้า ดังนัน้ UI 
ไม่ใช่ธุรกิจต้นน า้ ท่ีผลิตแล้วขายมาให้บริษัทฯเพ่ือใช้ทอผ้าผืน แต่บริษัทฯจะซือ้วตัถุดิบหลกั คือ ฝา้ยหรือ
เส้นใยโพลีเอสเตอร์มาป่ันด้ายทอ เพ่ือให้ทอผ้าผืนของบริษัทฯเอง  

5. บริษัทฯได้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานในอตัรา 1.5 เท่าของเงินเดือนทุกปีตลอด ซึ่งเป็น
อตัราท่ีไม่ได้สงูมากนกั ถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของคา่จ้างตามกฎหมายแรงงาน เพียงแตไ่ปจ่ายตอนสิน้ปี 
พนักงานทัง้หมดของบริษัทฯ มีเงินเดือนไม่ได้สูงมากนัก และในอุตสาหกรรมสิ่งทอค่อนข้างขาดแคลน
แรงงาน 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน และนายสุรชยั รติทอง ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ขอฝากให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ 
รวมทัง้ขอให้ไปเสนอผู้ ถือหุ้นใหญ่คือสหยเูน่ียนพิจารณาด้วย  

 
มต ิ:  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 
31  ธันวาคม  2557 
 

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

บญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ-
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนังสือรายงานประจ าปี 
2557 ท่ีได้สง่ไปให้พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ตัง้แต่หน้า 47 เป็นต้นไป  

นายสุรชยั รติทอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2557 บริษัทฯต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
รวมจ านวนเทา่ใด และปี 2558 จะต้องปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลืออีกหรือไม ่  

กรรมการผู้ จัดการ ตอบว่า สิน้ปี 2557 บริษัทฯปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวม 21      
ล้านบาท ส าหรับปี 2558 จะต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลืออีกหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับราคาวตัถุดิบฝ้าย
ในชว่งสิน้ปี 2558 วา่จะมีราคาสงูขึน้หรือลดลง  

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานการบัญชี ณ สิน้ปี จะต้องปรับมูลค่าสินค้า
คงเหลือให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาทนุ แล้วแตร่าคาใดต ่ากวา่ ในการด าเนินงานบริษัทฯจ าเป็นต้อง
มี Stock ฝา้ยส ารองไว้ใช้ผลิตสว่นหนึง่ ณ สิน้ปีหากราคาฝา้ยลดลงต ่ากวา่ราคาท่ีซือ้จริง บริษัทฯยงัคงต้อง
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลง ในทางกลับกัน  ณ สิน้ปีหากราคาฝ้ายสูงขึน้กว่าราคาท่ีซือ้จริง ตาม
มาตรฐานการบญัชีไม่ให้ปรับเข้ามาเป็นก าไร แตผ่ลก าไรจะไปเกิดขึน้จากความได้เปรียบในเร่ืองต้นทนุการ
ผลิตท่ีมีอยูต่ ่า ก็คือเป็นก าไรจากการด าเนินงานในปีถดัไป 

นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถาม
เพิ่มเติมว่า หากในปี 2558 บริษัทฯมีก าไรจากการด าเนินงาน หลงัจากหักขาดทุนสะสมแล้ว ต้องจดัสรร
ก าไรจ่ายเงินปันผลท่ีสะสมค้างจ่ายไว้ให้กับผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิก่อน และก าไรส่วนท่ีเหลือจะจัดสรรเป็น     
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นสามัญนัน้ ส่วนเงินปันผลท่ีสะสมค้างจ่ายไว้ให้ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจะแสดงอยู่ใน   
งบการเงินสว่นใด 

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  ผู้ สอบบัญ ชีจากบริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตอบว่า 
รายละเอียดในส่วนเงินปันผลท่ีบริษัทฯยังไม่ได้จ่ายให้ตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิพึงจะได้รับท่ีสะสมไว้     
มีแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 17 หุ้นบริุมสิทธิ ซึง่อยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 หน้า 74 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯซือ้ฝา้ยจากประเทศอะไร ผ้าทอ
ท่ีผลิตมีปา้ยรับรองคณุภาพฝา้ยหรือไม ่เชน่ ปา้ย COTTON USA ท่ีรับรองคณุภาพฝา้ยจากสหรัฐอเมริกา 

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการ ตอบว่า ส่วนใหญ่บริษัทฯซือ้
ฝา้ยจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสิ่งปลอมปนจะน้อยกว่าฝ้ายจากปากีสถานหรืออินเดีย ท่ีจะมีสิ่งปลอมปนมาก 
เน่ืองจากใช้คนเก็บเก่ียว สหรัฐอเมริกาพยายามสง่เสริมให้มีการใช้ฝา้ยของสหรัฐอเมริกา โดยยินยอมให้ผู้ ท่ี
ซือ้ผ้าจากผู้ผลิตท่ีใช้ฝา้ยจากสหรัฐอเมริกา สามารถติดปา้ย COTTON USA ซึ่งเป็นสญัญลกัษณ์ท่ีบง่บอก
คณุภาพท่ีดีของเส้นใยฝา้ยได้ แตต้่องสมคัรเป็นสมาชิกและมีกระบวนการในการรับรองคอ่นข้างมาก 
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นายอดุม สดุสงวน ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นวา่ มีความวิตกกงัวลว่าบริษัทฯมีผลขาดทนุสะสม
ตอ่เน่ืองมาหลายปี หากปล่อยนานไปจะแก้ไขปัญหาล าบาก บริษัทฯพิจารณาแนวทางแก้ไขหรือวางแผน
ธุรกิจในอนาคตไว้หรือไมว่่าจะไปในทิศทางใด เช่น หาผู้ ร่วมทนุ พฒันาการผลิตโดยหาเทคโนโลย่ีท่ีทนัสมยั 
เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ หาตลาดใหมน่อกเหนือจากยโุรปและสหรัฐอเมริกา หรืออาจศกึษาตวัอย่างบริษัท
สิ่งทออ่ืนท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจสิ่งทอ  

ประธานฯ ตอบว่า อุตสาหกรรมสิ่ งทอในประเทศไทยลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากเป็น
อตุสาหกรรมท่ีต้องใช้แรงงานมาก บางบริษัทท่ีมีจดุเด่นเฉพาะ เช่น มี Brand ท่ีมีช่ือเสียง มีลกูค้าหรือผลิต
สินค้าพิเศษ อาจจะยงัสามารถด าเนินงานอยูไ่ด้  แตห่ากเป็นอตุสาหกรรมสิ่งทอประเภทเดียวกนักบับริษัทฯ 
จะถดถอยลงไปมากเชน่กนั บริษัทฯตระหนกัดีว่าไม่สามารถยืนหยดัได้ตามเดมิเชน่ในอดีต ในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา บริษัทฯไม่มีความสามารถในการแข่งขนัราคาขายกับจีน เน่ืองจากค่าแรงถูกกว่าไทย ซึ่งลูกค้าได้
หยิบยกมาเจรจาต่อรองราคาลดลงมาก บริษัทฯตดัสินใจลดก าลังการผลิตลง เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ 
ปัจจุบนับริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตผ้าประเภท Work wear ซึ่งมีคณุภาพในระดบัท่ีลูกค้าพอใจ แต่ราคาขาย
และก าลงัซือ้ เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งซบเซา อย่างไรก็ตามธุรกิจสิ่งทอคงไม่เป็นธุรกิจท่ีจะสามารถ
ท าก าไรได้มากอีกตอ่ไปแล้ว  

    
 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 5 คน จ านวน 2,001 หุ้น) 
 

 มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน      
หรืองบการเงิน ประจ าปี สิ น้สุดวัน ท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,844                 
เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไมต่ ่ากว่า 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 2557 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 27,322,011 บาท โดยบริษัทฯมีเงินส ารองตาม
กฎหมายครบร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนตามข้อบงัคบับริษัท และบริษัทฯยงัมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 
157,343,120 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2557  แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั  ส าหรับเงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบงัคบับริษัท ใน
อตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพงึจะได้รับในปี 2557 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 7 ปี  
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มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 แก่ผู้ ถือหุ้ น-

สามัญ เน่ืองจากบริษัทฯยงัมีผลขาดทุนสะสม ส าหรับเงินปันผลตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับ
ตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับในปี 2557 ไปตามสิทธิ     
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,644 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  22  
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 คน ตามรายนามดงันี ้  

1.  นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี   
2.  นางพิมพ์พร โชตรัิตนกลุ  
3.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม     

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

ทัง้นี ้นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนัน้ เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ-
ไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  
นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  3  4 และ 5 ซึง่ได้
สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ก่อนลงมติเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
วา่จะเลือกตัง้กรรมการพร้อมกนัเป็นทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  โดยคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ตามรายนามดงักล่าวกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่   
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นางศิรินทร์ ตนัตพิิทกัษ์โชต ิผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  เสนอให้ใช้วิธี

เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
นายอมัริณ ภทัรนาวิก ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่า กรรมการทุก

คนได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ท่ีผ่านมาได้ร่วมบริหารงานให้กบับริษัทฯด้วยดีอย่างต่อเน่ือง จึงขอเสนอ
ให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีก
วาระหนึง่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

นายสรุชยั รตทิอง ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    

มต ิ:  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติดงันี ้ 
1.  เห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,276,144             

เสียง ไมเ่ห็นด้วย 1,630,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  
2.  เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 3 คน กลับเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้ 
       1. นายพิลาศพงษ์   ทรัพย์เสริมศรี    2. นางพิมพ์พร  โชตรัิตนกลุ 
       3. นางสาวดาลดัย์   ทรัพย์ทวีชยักลุ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,276,244 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 1,630,600 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  
กรรมการของบริษัทจะมีจ านวน 9 คน ตามรายนามดงันี ้

 1.  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา   
 2.  นางบญุเสริม     วิมกุตะนนัทน์    
   3.  นางศทุธินี  ขนุวงษา   

 4.  นายพิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี 
  5.  นางพิมพ์พร    โชตรัิตนกลุ   
 6.  นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยั     
         7.  นาวาเอกสพุิช  สงัขโกวิท ร.น. 
 8.  นายชตุนิธร  ดารกานนท์ 
         9.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์   
 
  5.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคญัของบริษัท 
ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธินี  ขุนวงษา ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”  
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มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการ
สองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์          
นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศทุธินี ขนุวงษา ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,844 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 
1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2557 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป  (มีองค์ประกอบของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 
เป็นรายบคุคล ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 19) 

  
  มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2558 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,844 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก
เสียง 0 เสียง 
 
วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงันี ้ 

1. นางพนูนารถ  เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5238 หรือ 
    (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 1 โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้พิจารณาเสนอเปล่ียน  
    ผู้สอบบญัชีเพ่ือให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน)  
2. นายกฤษดา    เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958  หรือ 
3. นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4501  หรือ  
4. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853   
ซึ่งสังกัดบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2558 โดย

ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ -    
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท  / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ
ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่เป็นผู้ สอบบัญชีรายเดียวกันกับ    
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บริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีเอง) โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชี
ของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 920,000 บาท เท่ากบัปี 2557 ส าหรับ
คา่บริการอ่ืนไมมี่ 

 
มติ :  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 1) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4958  หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาววิสสุตา     
จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 ซึ่งสงักัดบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ -
บญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2558 และก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯรวมการสอบทาน
งบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 920,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 
50,906,344 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ครบถ้วนแล้ว และแจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ จากนัน้ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอ่ืนใดเพิ่มเตมิก็เชิญเสนอได้  

นางศิรินทร์ ตนัติพิทกัษ์โชติ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า 
ปัจจุบันภาคเอกชนไทยได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯได้
เปิดเผยนโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ แต่ไม่ได้ลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ( CAC ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ความสมคัรใจของบริษัทฯว่าจะมีการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างไร อยากทราบว่าบริษัทฯมีแผนการ
ปฏิบตัท่ีิเป็นท่ีประจกัษ์ได้วา่บริษัทฯมีการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างไรบ้าง  

ประธานฯ ตอบว่า ตามท่ีภาคเอกชนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เป็นองค์กรสนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( CAC )         
มีแนวทางในเร่ืองนีอ้อกมา บริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นนโยบายของบริษัทฯและบริษัท
ในกลุ่มอยู่แล้ว บริษัทฯมีความจริงใจและให้ความส าคัญกับการด าเนินการในทางปฏิบัติ ในการดูแล
ป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจและภายในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือต่างๆและระเบียบข้อบังคับพนักงาน และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการตรวจสอบภายใน ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตัิของโครงการ CAC การเข้าร่วมโครงการ 
CAC ต้องมีการท างานด้านเอกสารค่อนข้างมาก บริษัทฯยงัไม่พร้อมและยงัไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วม
โครงการดงักล่าว เพ่ือให้ได้ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ (Certification) บริษัทฯมี
เจตนารมย์ มีความจริงใจ และให้ความส าคญักบัการด าเนินการในทางปฏิบตั ิในการไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบั
การทุจริตคอร์รัปชั่นและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้น า
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของ CAC มาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคู่มือต่างๆ และระเบียบ
ข้อบงัคบัพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจนและครอบคลมุมากขึน้  
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นายสรุชยั รตทิอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อสงัเกต ดงันี ้ 
1. บริษัทฯอยู่ในธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งเป็น Sunset มีทรัพย์สินอยู่มากมาย แต่บริษัทฯยังคงมี 

Vision , Mission ด้านสิ่งทออยู่ มีความคิดท่ีหยุดท าธุรกิจสิ่งทอ แล้วท าธุรกิจอย่างอ่ืนแทนหรือไม่ หาก
ยงัคงท าธุรกิจสิ่งทออยู ่เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียโอกาส มีแนวทางหรือนโยบายท่ีจะลดผลขาดทนุลงอยา่งไร 

2. ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการผู้จดัการคนใหม่ ขอทราบว่าในอีก 1-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯมี  
Vision Mission Goal Strategy และ Mile Stone อย่างไรบ้าง และส าหรับท่ีดินท่ีมีอยู่ บริษัทฯมีแผนพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์หรือไม่ ตามแผนได้มองไปข้างหน้าอีกก่ีปี จะพฒันาไปในทางใด จะจดัสรร หรือลงทุนเอง 
หรือขาย และมีประมาณการผลตอบแทนท่ีจะได้รับมากน้อยเพียงใด 

ประธานฯ ตอบค าถาม ดงันี ้ 
1. บริษัทฯไม่ได้จ ากดัตวัเองว่าจะท าธุรกิจสิ่งทอตลอดไป มีการพิจารณาโอกาสในการท า

ธุรกิจอ่ืนอยู่เป็นระยะ แต่ช่วงสภาวะเช่นนี ้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอัตราสูงตามท่ี
ต้องการ ต้องดูจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมด้วย ธุรกิจสิ่งทอเท่าท่ีด าเนินการอยู่ขณะนี ้ด าเนินการโดยดู
ผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯเป็นหลกั ว่าจะสามารถได้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ส่วนไหนมากท่ีสดุ 
ถึงแม้บริษัทฯจะมีตัวเลขผลขาดทุนทางบัญชี แต่กระแสเงินสดยังมีค่อนข้างสูง ไม่ได้มีปัญหาทางด้าน
การเงิน หากขายโรงงานและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ทัง้หมด มลูคา่ท่ีจะได้รับมีน้อยมาก น้อยกว่ากระแสเงินสดท่ี
สามารถท าได้ ท่ีจะสะสมไปเพ่ือใช้ลงทนุในโครงการอนาคต  

2. บริษัทฯมีท่ีดินซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลคา่สงู อาจมีมูลคา่มากกว่าตวัธุรกิจสิ่งทอท่ีท าอยู ่
บริษัทฯได้ตดิตามแผนพฒันาเส้นทางคมนาคมของภาครัฐ มีการศกึษาและพิจารณาโอกาสท่ีจะน าท่ีดนิมา
พฒันาใช้ประโยชน์หรือท าธุรกิจอ่ืนท่ีคุ้มค่าการลงทุน เพียงแต่ต้องรอเวลาท่ีเหมาะสม ให้ท่ีดินมีศกัยภาพ
เตม็ท่ี  

3. บริษัทฯได้แต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการใหม่ แทนกรรมการผู้ จัดการคนเดิมซึ่งครบ
เกษียณอายกุารท างาน นางพิมพ์พร  โชติรัตนกลุ กรรมการผู้จดัการ มีประสบการณ์การท างานด้านสิ่งทอ
สูงมาก ก่อนหน้านีด้ ารงต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการของบริษัท ยูเน่ียนการ์เมนท์ จ ากัด (UG) มีผลงาน
คอ่นข้างดีมาก  

4. บริษัทฯได้มีการลดก าลงัการผลิตลงไปมากแล้ว คาดวา่จะสามารถ Break even ได้ แต่
ยงัมีอีกหลายปัจจยั ไม่ได้ขึน้อยู่กบัต้นทนุการผลิตเพียงอย่างเดียว การตอ่รองราคาขายกบัลกูค้าค่อนข้าง
ยากล าบาก ปัจจบุนับริษัทฯเป็นธุรกิจสิ่งทอ แตไ่มใ่ช ่Vision ในอนาคตของบริษัทฯท่ีจะต้องพิจารณาวดัผล
ประโยชน์โดยรวมให้ได้มากท่ีสดุ  

5. ส าหรับ Mile Stone ขึน้อยู่กบันโยบายและโครงการพฒันาของภาครัฐ ว่าจะแล้วเสร็จ
และมีความพร้อมในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ 

นายปกรณ์ พรลีแสงสุวรรณ์ และนายสุรชัย รติทอง ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ขอทราบ
รายละเอียดเร่ืองท่ีดนิของบริษัทฯท่ีบางปแูละบางปะกง ราคาทนุท่ีซือ้ และ Market Value มีจ านวนเทา่ใด  
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ประธานฯ กรรมการผู้จดัการ และนางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
ตอบว่า บริษัทฯมีท่ีดินท่ีบางปูประมาณ 218 ไร่ ราคาทุนประมาณ 70 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมท่ีประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระประมาณ 800 ล้านบาทเศษ และมีท่ีดินท่ีบางปะกงหลงัจากขายไปบางส่วนแล้ว
ประมาณ 84 ไร่ ราคาทนุประมาณ 6 ล้านบาท และมลูคา่ยตุธิรรมประมาณ 55 ล้านบาท  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคณุนางสาวมีนา 
หงษ์สงูเนิน ผู้ รับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียง 
และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกคนท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและ           
ให้ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วกลา่วปิดประชมุ  

 
เลิกประชมุเวลา 12.30 น. 

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


