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ที่ น. 9/56 

 

23 เมษายน 2556 
 

เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ดวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน) (UT) คร้ังที่ 
20  เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด 

)มหาชน  เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติในเร่ืองตางๆ ดังนี้  
 

1.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 19 ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 49,103,743 เสียง ไมเหน็ดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  
 

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา 
 

3. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจําป ส้ินสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 50,750,343 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 4 คน จํานวน 1,646,600 หุน 
 

4.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจําป 2555 เนื่องจากผลดําเนินงานของ
บริษัทฯ  มีผลขาดทุน และสําหรับเงินปนผลตามสิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับในอัตรารอยละ 14 ตอป ให
สะสมเงินปนผลที่พึงจะไดรับในป 2555 ไปตามสิทธิ  เปนระยะเวลาไมเกิน 7 ป ตามขอบังคับบริษัท ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวย 50,750,343 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

5.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเปนชุด ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 
50,750,343 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
6.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ 
  1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา      2. นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน 
  3. นายชุตินธร ดารกานนท 
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 50,750,343 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 กรรมการของบริษัทจะมีจํานวน 9 คน ดังรายนามตอไปนี้ 
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1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา 
2. นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน 
3. นายพิลาสพงษ  ทรัพยเสริมศรี 
4. นางศุทธินี  ขุนวงษา 
5. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ 
6.    นายฐิติวัฒน สืบแสง 
7.  นางสาวดาลั ดย  ทรัพยทวีชัยกุล 
8. นายชุตินธร  ดารกานนท 
9. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น. 

 

 7. ประชุมมีมติเปนเอกฉันทกําหนดอํานาจกรรมการ เปนดังนี้  “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน นายพิลาศพงษ ทรัพยเสริมศรี และนางศุทธินี    
ขุนวงษา ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ”  ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 50,750,343 เสียง ไม
เห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 8.  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 เปนวงเงินไมเกิน 1,500,000  
บาทตอป (เทากับป 2555) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป          
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 50,750,343 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 9. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315   
หรือ นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชี-           
รับอนุญาตเลขทะเบียน  4958 สังกัดบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป  2556 (เปนผูสอบบัญชีปที่ 3) และกําหนดเงินคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทาน
งบการเงิน 3 ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 960,000 บาท (เทากับป 2555) สําหรับคาบริการอ่ืนไมมี ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 50,750,343 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายวิชยั ชยัฐานยีชาต)ิ 
 กรรมการผูจัดการ 


