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18 เมษายน 2560 
 
เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 24 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) (UT) ครัง้ท่ี 24  
ได้มีการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารส านักงานใหญ่            
ของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร          
ท่ีประชมุได้มีมตใินเร่ืองตา่งๆ ดงันี.้- 

 

1.  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,360 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

2.  ท่ีประชมุรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
3.  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ หรืองบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 

 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
 หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีกจ านวน 2 คน จ านวน 160 หุ้น 

4.  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั เน่ืองจากบริษัทยงัมีขาดทนุสะสม 
ส าหรับเงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิได้รับในอตัราร้อยละ 14 ตอ่ปี ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะได้รับ    
ในปี 2559 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 7 ปี ตามข้อบงัคบับริษัท  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

5.  ท่ีประชมุมีมตเิห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

6.  ท่ีประชมุมีมตเิลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้

  1.  นาวาเอกสพุิข    สงัขโกวิท ร.น.  2.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 
  3.  นางสรัญญา     ดารกานนท์  

 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง  
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 โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจ านวน 9 คน ตามรายนาม ดงันี.้- 
  1.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ  2.  นางบญุเสริม  วิมกุตะนนัท์   
  3.  นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี  4.  นายปรีชา  วฒันศรานนท์  
  5.  นางพิมพ์พร  โชตรัิตนกลุ  6.  นาวาเอกสพุิช สงัขโกวิท ร.น. 

7.  นายชตุนิธร  ดารกานนท์  8.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 
          9.  นางสรัญญา  ดารกานนท์   

7.  ท่ีประชมุมีมตกิ าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์   นายพิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา      
วฒันศรานนท์ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

8.  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทตอ่ปี (เท่ากบั 
ปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

9.  ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบญัชี     
ปีท่ี 3) หรือนางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางสาววิสสตุา 
จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 4958 ซึ่งสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2560 และ
ก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน  3 ไตรมาส การอ่านและ
พิจารณารายงานประจ าปี รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 80,000 บาท เน่ืองจาก
ผู้สอบบญัชีต้องใช้ชัว่โมงการท างานเพิ่มขึน้ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลง รวมทัง้ทบทวนข้อมูล 
เพ่ือก าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี เร่ือง การส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบ-
บญัชีรับอนญุาต ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่ 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

           ขอแสดงความนบัถือ            
 
 
                             (นางพิมพ์พร  โชตรัิตนกลุ) 
            กรรมการผู้จดัการ 


