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ท่ี น. 5/59 
 

19 เมษายน 2559 
 

 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีของบริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน) (UT)         
ครัง้ท่ี 23 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหยเูน่ียน 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมได้มีมติใน      
เร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 
 

1.  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 22 ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย 51,002,890 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

  

2. ท่ีประชมุรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

3. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 2 คน จ านวน 3,000 หุ้น 
 

4.  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั เน่ืองจากบริษัทฯ 
ยงัมีผลขาดทนุสะสม ส าหรับเงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้ นบริุมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้สะสมเงินปันผลท่ี
พึงจะได้รับในปี 2558 ไปตามสิทธิ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบงัคบับริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 
51,005,890 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 

5.  ท่ีประชมุมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,625,290 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 380,500 เสียง 

 

6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้

1.  นางบญุเสริม  วิมกุตะนนัทน์  2. นายปรีชา วฒันศรานนท์ 
3.  นายชตุนิธร  ดารกานนท์ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,625,390 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 380,500 เสียง 
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โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจ านวน 9 คน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
1.   นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักลุ     2.   นางบญุเสริม   วิมกุตะนนัทน์ 
3.   นายพิลาศพงษ์   ทรัพย์เสริมศรี  4.   นายปรีชา  วฒันศรานนท์ 
5.   นางพิมพ์พร  โชตรัิตนกลุ  6.   นาวาเอกสพุิช   สงัขโกวิท ร.น.  
7.    นายชตุนิธร  ดารกานนท์  8.   นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 
9.   นางสรัญญา  ดารกานนท์ 

7.  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอ านาจกรรมการ เป็นดงันี ้ “ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางบญุเสริม วิมกุตะนนัทน์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา 
วฒันศรานนท์ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ”  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

8.  ท่ีประชุมมีมติ เ ป็นเอกฉันท์อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2559 เป็นวงเ งินไม่ เ กิน         

1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร

ตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

9. ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 

(เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2) หรือนายกฤษดา  เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958  หรือนายเติมพงษ์     

โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501  หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต     

เลขทะเบียน 3853 สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  และก าหนด  

เงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3  ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 920,000 บาท

เท่ากับปี 2558 ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,005,890 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง             

งดออกเสียง 0 เสียง 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 (นางพิมพ์พร โชตรัิตนกลุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 


