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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 24 
ของ 

บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 
 

นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักุล ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมาประชมุด้วยตนเอง 18 ราย รวมจ านวน
หุ้นสามญั 871,600 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 330 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมจ านวนหุ้นสามญั 
34,391,770 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 14,981,660 หุ้น รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 65 ราย นบัจ านวนหุ้นสามญั
และหุ้นบริุมสิทธิรวมทัง้หมดได้ 50,245,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.74 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะน ากรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ย  ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี.้- 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
 

1. นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักลุ ประธานกรรมการ 

2. นางบญุเสริม วิมกุตะนนัทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายปรีชา วฒันศรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
     กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. นางพิมพ์พร โชตรัิตนกลุ กรรมการผู้จดัการ 
6. นายชตุนิธร ดารกานนท์  กรรมการ 
7. นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท ร.น. กรรมการ 
8. นางจนัทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นางสรัญญา ดารกานนท์ กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
 

1. นางพนูนารถ    เผา่เจริญ         ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวอจัฉโณทยั ภษูณสวุรรณศรี ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นางสาวประยรู ศรีพระราม ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นางชฎาพร เจียมสกลุทิพย์ เลขานกุารบริษัท  
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ก่อนด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า การลงมติ
ในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้ น เท่ากับ 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมด้วยตนเองหรือ            
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้ลงคะแนนในแตล่ะ
วาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะน าไปรวมกับ
คะแนนเสียงในท่ีประชมุนี ้โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนบัคะแนนแต่ละวาระเม่ือสิน้สดุการประชมุ และเพ่ือ
ความรวดเร็วจะขอนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยและ 
ผู้ งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชใูบลงคะแนนขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และ     
จะน าคะแนนดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด  ภายหลงัจากการ
ประชุมเสร็จสิน้ลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นส่งคืนบตัรลงคะแนน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ตอ่ไป และเพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรเป็นพยานในการนบัคะแนน
จ านวน 1 คน โดยนายสินมหตั สขุจิตต์ ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) รับเป็นพยาน
ในการนบัคะแนน  

จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์ต่อบริษัทฯเพ่ือน ามาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีล่วงหน้า              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559    
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองมาเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 23 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 23 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 นัน้ บริษัทฯได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี    
ครัง้ท่ี 23 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว    
จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง 

   

มต ิ:  ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 
ว่าเป็นรายงานการประชุมอนัถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,360 เสียง ไม่เห็นด้วย  
0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

 

ประธานฯ ขอให้นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้ จดัการ รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ   

กรรมการผู้จดัการ รายงานให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้:- 
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สถานการณ์ทัว่ไปในปี  2559 
- การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในกลุม่ยโูรโซน ยงัมีแนวโน้มชะลอตวั 
- ผลการลงประชามติขององักฤษให้ถอนตวัออกจากสมาชิกประชาคมยุโรป ท าให้เกิด
ความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจและการเมือง 

- ความผนัผวนของตลาดการเงินโลกตามทิศทางการปรับขึน้ดอกเบีย้ของสหรัฐฯ 
- ภาวะเศรษฐกิจไทย ด้านการสง่ออกยงัคงหดตวัตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่า 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจ 
- ราคาวัตถุดิบหลัก (ฝ้าย) ในตลาดโลก จะมีความผันแปรไปตามปริมาณฝ้ายท่ีมีใน

ตลาดโลก 
- วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า จะมีผลตอ่ปริมาณการสัง่ซือ้ 
- ราคาน า้มนัดบิในตลาดโลกเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ 
- ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อาจจะมีผลต่อการก าหนด

ราคาและรายได้ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 734 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 618 ล้านบาท ยอดขาย       
ในประเทศ 116 ล้านบาท และมีรายได้อ่ืน 58 ล้านบาท รวมรายได้ 792 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว      
16 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ด้านต้นทุนและคา่ใช้จ่าย ประกอบด้วยต้นทนุขาย 682 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายใน
การขาย 22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ล้านบาท บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 32 ล้านบาท เม่ือรับรู้
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 4 ล้านบาท บริษัทฯมีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินตามวิธี
สว่นได้เสีย 36 ล้านบาท  

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 992 ล้านบาท หนีส้ิน 137 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้ น 855 ล้านบาท โดยมี
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 0.16 : 1 เทา่ และอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 4.27 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯมีความมัน่คง และมีสภาพคลอ่งสงู  

ด้านกระแสเงินสดและความเพียงพอของเงินทนุ บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรม
ด าเนินงาน 108 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 15 ล้านบาท สรุปเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จากต้นงวด 93 ล้าน
บาท เน่ืองจากผลประกอบการดีขึน้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. ด้านอตัราแลกเปล่ียนในปีท่ีผา่นมาได้รับผลกระทบหรือไม ่ 
2. บริษัทฯได้ให้ผู้ อ่ืนเชา่เคร่ืองจกัรป่ันด้ายอยู ่บริษัทฯไมใ่ช้แล้ว หรือมีแนวคดิว่าจะขายไปหรือไม่ 
3. ราคาวตัถดุิบฝ้ายปรับสงูขึน้ ด้านการขายบริหารอย่างไร และเม่ือราคาวตัถดุิบฝา้ยสูง 

ก าไรขัน้ต้นลดลง เหตใุดจงึมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  
กรรมการผู้จดัการ ตอบค าถามตา่ง ๆ ดงันี ้ 
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1. ปี 2559 มีการขายส่งออกตลาดยุโรปเพิ่มขึน้ โดยอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุล EURO   
ผนัผวนมาก บริษัทฯได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยดจูงัหวะเวลาท า
สญัญาซือ้หรือขายเงินตราตา่งประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward Contract) ด้านการขายท่ีเป็นเงินสกลุ USD 
บริษัทฯมีการซือ้ฝา้ยเป็นเงินสกลุ USD อยู่ จะจบัคูก่ารน าเข้าและส่งออก เพ่ือลดความเส่ียง ส่วนท่ีเกินจะ
ท าสญัญาซือ้หรือขายเงินตราตา่งประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward Contract) เช่นกนั ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ
บริหารความเส่ียงได้ดี และมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

2. เคร่ืองจักรป่ันด้ายท่ีบริษัทฯให้เช่าอยู่ เน่ืองจากธุรกิจสิ่งทอประสบปัญหาหลัก คือ 
ค่าแรงสูง และขาดแคลนแรงงาน รวมทัง้ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนเพิ่มขึน้ บริษัทฯพยายามวางแผนการผลิต 
เพ่ือใช้ประโยชน์เคร่ืองจกัรอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ (Breakeven Point) เพ่ือให้
ต้นทนุการผลิตลดลง และสามารถแข่งขนัได้ ท าให้มีก าลงัการผลิตเหลืออยู่ เคร่ืองจกัรป่ันด้ายส่วนหนึ่งท่ี
ไมไ่ด้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ท าให้บริษัทฯมีรายได้เพิ่ม จงึให้ผู้ อ่ืนเชา่  

3. ด้านการขายบริษัทฯจะเจรจาการขายเป็นรายไตรมาส การก าหนดราคาขายจะอ้างอิง
ตามราคาฝา้ยท่ีปรับสูงขึน้ ส่วนต้นทนุวตัถดุิบฝ้ายสงูขึน้ แตบ่ริษัทฯยงัสามารถมีก าไรได้ เน่ืองจากบริหาร
คา่ใช้จา่ยสว่นอ่ืนได้ดี ท าให้ต้นทนุการผลิตรวมลดลง  

 
มต ิ:  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 
 

 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 าไรขาดทนุ หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนงัสือรายงานประจ าปี 2559 ตัง้แต่
หน้า 52 เป็นต้นไป 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทฯมีเงินฝากธนาคาร 105.35 ล้านบาท และ
มีซือ้พนัธบตัร บริษัทฯมีแผนการใช้เงินสว่นนีอ้ยา่งไร และขอทราบรายละเอียดพนัธบตัรท่ีมีภาระค า้ประกนั 
11 ล้านบาท และเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

ประธานฯ ตอบว่า การท าธุรกิจต้องสร้างกระแสเงินสดเก็บไว้ ส าหรับในอนาคตท่ีอาจมี
การลงทุน ซึ่งขณะนีย้งัไม่สามารถตอบให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้อย่างชดัเจน ว่าจะน าเงินส่วนนีไ้ปลงทุนด้านใด 
ต้องรอเวลาท่ีเหมาะสม  

กรรมการผู้จดัการ ตอบเพิ่มเตมิวา่ ในระยะสัน้หากบริษัทฯไมมี่แผนลงทนุ จะดจูงัหวะเวลา
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และซือ้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เน่ืองจากได้ดอกเบีย้มากกว่าฝากธนาคารและไม่เสียภาษี     
ส่วนพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 11 ล้านบาท ใช้ค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าแทนการใช้หนงัสือธนาคาร
ค า้ประกัน ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่า ลดภาระค่าธรรมเนียม และได้รับดอกเบีย้  ส าหรับเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย คือ ลงทนุซือ้หลกัทรัพย์ บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  

 

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 2 ราย จ านวน 160 หุ้น) 
 

มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน 
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย  0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไมต่ ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัขาดทนุสะสม (ถ้ามี) ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 47 ก าหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไ ว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของทนุจดทะเบียน 

งบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2559 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลก าไรสุทธิจ านวน 32,533,605 บาท โดยบริษัทฯมีเงินส ารองตาม
กฎหมายครบร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนตามข้อบงัคบับริษัท และบริษัทฯยงัมีผลขาดทนุสะสมจ านวน 
98,710,526 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญ ส าหรับเงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบงัคบับริษัท ในอัตรา     
ร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพงึจะได้รับในปี 2559 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 7 ปี 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า งบการเงินเฉพาะกิจการมีขาดทุนสะสม 98.71 
ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารธุรกิจหรือมีแนวคิดท่ีจะ
ขายทรัพย์สินท่ีมี เพ่ือให้ผลขาดทนุสะสมหมดไปได้โดยเร็วหรือไม่ 

ประธานฯ ตอบวา่ บริษัทฯพยายามบริหารกิจการให้มีผลก าไร และบริหารการใช้ทรัพย์สิน
ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เหล่านีล้้วนต้องใช้เวลา ไม่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยเร็ว   
การท่ีจะขายทรัพย์สินท่ีมี เพ่ือได้เงินสดมาล้างขาดทุนสะสมนัน้ เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องพิจารณา
ศกัยภาพของทรัพย์สินท่ีมีอยู ่หากมีโอกาสพฒันาหรือใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี จะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า ซึ่งต้อง
รอจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม ขอให้ผู้ ถือหุ้นวางใจ บริษัทฯจะพิจารณาด าเนินการให้ดีท่ีสดุ  

      

มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 แก่ผู้ ถือหุ้น
สามัญ เน่ืองจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม ส าหรับเงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตาม
ข้อบงัคบับริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับในปี 2559 ไปตามสิทธิเป็น



6/9 

ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย  0 เสียง งดออกเสียง 0 
เสียง บตัรเสีย 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 

ปัจจุบนักรรมการมีจ านวน 9 คน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้กรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 คน ตามรายนามดงันี ้  

 1.  นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท ร.น.   
 2.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์  
 3.  นางสรัญญา  ดารกานนท์   
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม     

แนวทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้ นีท้ัง้ 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดประวัติของ
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 และ 4 ท่ีได้สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ก่อนลงมติเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
วา่จะเลือกตัง้กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกนัเป็นทัง้ชดุ ทัง้ 3 คน หรือเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล    

นายวิทยา จนัทร์ค า ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการ
เป็นทัง้ชุด และขอเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
    

มต ิ:  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตดิงันี ้ 
1.  เห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 

เสียง ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง  
2.  เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 3 คน กลับเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้ 
        1.  นาวาเอกสพุิช  สงัขโกวิท ร.น.    2.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์  
 3.  นางสรัญญา   ดารกานนท์  
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ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง  
โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจ านวน 9 คน ตามรายนามดงันี ้

 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   
 
  5.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ยกเว้น นางบญุเสริม วิมกุตะนนัทน์  นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี  และนายปรีชา วฒันศรานนท์  ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”  

  
มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์ นายพิลาศพงษ์ 
ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
 

5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด -
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 
1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรตอ่ไป  (มีองค์ประกอบของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง  ๆ 
เป็นรายบคุคล ปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 20 ) 

 

  มต ิ:  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย  0 เสียง งดออก
เสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 52  ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนด
จ านวนเงิน   คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงันี ้ 

 1. นางพนูนารถ   เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5238  
      (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 3) หรือ 
 2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459  หรือ 
 3. นางสาววิสสตุา   จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853  หรือ  
 4. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958   

ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าว
เป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ -    
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกับบริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็น      
ผู้ พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีเอง) โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการ     
สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท
เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 80,000 บาท เน่ืองจากผู้ สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการท างานเพิ่มขึน้ ตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลง รวมทัง้ทบทวนข้อมูล เพ่ือก าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เร่ือง การส่ือสารเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ (Key Audit Matters) ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่ 
 (หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในการสอบบญัชีส าหรับปี 2559 จากเดิมจ านวน 920 ,000 
บาท เพิ่มขึน้อีก 100,000 บาท เป็นจ านวน 1,020,000 บาท เน่ืองจากผู้สอบบญัชีต้องอ่าน และพิจารณา
รายงานประจ าปี ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เร่ือง ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัข้อมลูอ่ืน) 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มคา่สอบบญัชี สอดคล้องกบัชัว่โมงการท างานท่ี
เพิ่มขึน้ หรือตามอตัราเงินเฟ้อและคา่ครองชีพ 

ประธานฯ มอบให้นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต จากบริษัท ส านักงาน อีวาย
จ ากดั ชีแ้จงวา่วา่ คา่สอบบญัชีท่ีปรับเพิ่มขึน้ เน่ืองจากต้องใช้ชัว่โมงการท างานเพิ่มขึน้ ตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเปล่ียนแปลง รวมทัง้ปัจจบุนัหนว่ยงานก ากบัดแูล และมาตรฐานการสอบบญัชี ก าหนดหลกัเกณฑ์
ให้ผู้สอบบญัชีต้องตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ได้แก่ การก าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
การพิจารณารายงานประจ าปี ว่ามีข้อมลูใดท่ีขดัแย้งหรือขดัต่อข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบงบการเงิน
หรือไม ่
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มต ิ :  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนาม ดงันี ้  
1. นางพนูนารถ   เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5238  

      (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 3) หรือ 
 2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459  หรือ 
 3. นางสาววิสสตุา   จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853  หรือ  
 4. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958   

ซึ่งสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดเงิน
คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณา
รายงานประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 80,000 บาท ส าหรับ
คา่บริการอ่ืนไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
บตัรเสีย 0 เสียง 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ การประชมุได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ
ครบถ้วนแล้ว สดุท้ายนีข้อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯจะยงัไม่ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ( CAC ) ซึ่งเป็นภาคสมคัรสมคัรใจ
โดยบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ายงัไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดงักล่าว บริษัทฯต้องการใช้
เวลาในการด าเนินธุรกิจเป็นหลกั ท่ีผ่านมาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ บริษัทฯได้ให้ความส าคญักับการด าเนินการ
ในทางปฏิบตัิ ดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการด าเนินธุรกิจมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อยู่แล้ว  โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
เพ่ือให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการส่ือสาร สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างจิตส านึก ให้บคุลากรของบริษัทฯทกุคนร่วมมือกนัยึดถือนโยบายและน าแนวทางปฏิบตัิไป
ใช้ในการท างานประจ าวนั  

 

จากนัน้ประธานฯได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ และกล่าวใน
นามคณะกรรมการบริษัท ขอบคุณนายสินมหัต สุขจิตต์ ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  ท่ีเป็นพยานในการนบัคะแนน และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกคนท่ีกรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม 
และให้ข้อคดิเห็นตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และขอปิดประชมุ  

 
เลิกประชมุเวลา 11.45  น. 

 
 

  ลงช่ือ ........................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                            ( นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักลุ )  
 
 

  ลงช่ือ ........................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                               ( นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์ ) 


