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22 มีนาคม  2555 
 
 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2555 
( ก าหนดวนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และการจา่ยเงินปันผล ) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) (SUC) ครัง้ท่ี 3/2555 ประชมุ     เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 22 
มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 8 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท   สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนน
สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้      มีมตเิห็นชอบในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้:-  

 

1. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
ประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  

 

2. ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2555 จนกว่าการประชมุจะแล้วเสร็จ เพ่ือให้สิทธิผู้
ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ืออยู ่ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เป็นผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2554 

 
3. ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 ดงันี.้ 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 18   
ความเหน็คณะกรรมการ  

การบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 18 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554        มีความถกูต้อง
และครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
วาระที่  3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน (งบการเงนิ) ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 
              31 ธันวาคม 2554  
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ (งบการเงิน) ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน  

 
 



 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
ความเหน็คณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
หุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือ
คดิเป็นร้อยละ 59.18 ของก าไรสทุธิ  และก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลือจากการจา่ยเงินปันผลให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป  

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 
2555 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะด าเนินการได้เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแล้ว โดย
บริษัทฯจะให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (TSD) จดัส่งเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตั ิ  
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ   

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม          แนวทางการพิจารณาท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอ        ผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้:- 

1. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา   2. นายยรรยง        ตัง้จิตต์กลุ  
3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์   4. นายวชัรพงษ์      ดารกานนท์  
5. นายนนัทิยะ   ดารกานนท์  

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ .ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้   

ทัง้นี ้นายยรรยง ตัง้จิตต์กุล กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่ออีก
วาระหนึ่ง  เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  และมีคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
และ ต.ล.ท.  
5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ เป็นดงันี ้ “กรรมการสองคนลงลาย มือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ  อมาตยกลุ , นางอารยา     อรุณานนท์ชยั , นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง , 
นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์  และนายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ  กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” 

 
 



 
5.3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2554) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  
 

วาระที่  6   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ความเหน็คณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นายเติมพงษ์ โอ
ปนพนัธ์  ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  4501 หรือ นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3459  หรือ นายกฤษดา เลิศ
วนา ผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4958  แหง่บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2555 
(เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2) และก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 
เป็นจ านวนเงิน 1,980,000 บาท ( เพิ่มขึน้จาก ปี 2554 จ านวน 180,000 บาท ) ส าหรับคา่บริการ    อ่ืนไมมี่ 

 
4.  บริษัทฯจะท าการจดัสง่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ 

พร้อมเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และจะท าการเผยแพร่หนงัสือบอก
กล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประ จ าปี  ค รั ง้ ท่ี  19 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.sahaunion.co.th  ตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการ
ประชมุ 

 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (UP) และ Shanghai Saha-Union 
Thread Industry Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ว่าบริษัทท่ีบริษัทย่อยไปลงทนุนัน้ มีการเลิกกิจการ  และช าระบญัชี
เรียบร้อยแล้ว ซึง่มีผลท าให้ลดบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยสรุปดงันี ้:-  

                        (ราคาทนุ) 
ล าดับที่ ช่ือบริษัทที่เลิกกิจการ ประเทศที่จด

ทะเบียน 
ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นโดย

บริษัทย่อยช่ือ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
จ านวนเงนิลงทุน 

(บาท) 
1 บริษัท ยเูน่ียนโกเทค-  โม

ลดส์ จ ากดั 
ไทย รับจ้างผลิต  ซอ่ม

แมพ่ิมพ์ 
บมจ. ยเูน่ียน-
พลาสติก 

65% 39,000,000 

2 Shanghai Fuji Shima 
Dyeing & Garments 
Corporation 

จีน ฟอกย้อมเส้นด้าย Shanghai Saha-
Union Thread 
Industry Co., 
Ltd. 

44% 17,235,775.83 

 
 

 

 



 
ทัง้นีบ้ริษัทย่อยท่ีลงทุนได้รับเงินคืนจากการช าระบญัชี และได้จดทะเบียนเสร็จสิน้การช าระบัญชี  กับหน่วยงานทางการท่ี
เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 

          จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ( นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ )  
       กรรมการผู้อ านวยการ 
 


