
 
ที่ น. 9/57       

24  เมษายน  2557 
 
เร่ือง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 21 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ดวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) (SUC) คร้ังที่  21 

ไดมีการประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน  2557 เวลา 10.30 น. หองประชุมชั้น 9 อาคารสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ 
เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมไดมีมติในเร่ืองตางๆ ดังนี้.- 

 
1.  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย  

184,636,584 เสียง  ไมเห็นดวย 0 เสียง  งดออกเสียง 16,500 เสียง 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 17  คน จํานวน 12,631,384 หุน 
 
2.  ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป ที่ผานมา 
 

 3.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน หรืองบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย  184,679,794 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง 
 หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 24 คน จํานวน  43,210 หุน 
 

4.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏ
รายชื่ออยูในสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557 ในอัตราหุนละ 1.75 บาท         
(หนึ่งบาทเจ็ดสิบหาสตางค) และจัดสรรเปนเงินปนผลจายเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนเปนกรณีพิเศษในอัตราหุนละ 
0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) รวมเปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2 บาท (สองบาท) รวมเปน         
เงินปนผลจายทั้งส้ิน 600,000,000 บาท (หกรอยลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 41.39 ของกําไรสุทธิ สําหรับ    
กําไรสุทธิสวนที่ เหลือจากการจายเงินปนผล ใหยกไปเปนกําไรสะสมตอไป ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 
184,679,794 เสียง  ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง 

ทั้งนี้  บริษัทฯจะแจงใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ดําเนินการจัดสง       
เงินปนผลใหแกผูถือหุน ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2557 เปนตนไป 

   
5.  ที่ประชุมมติเห็นดวยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 178,745,494 เสียง   

ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง 
 หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 3 คน จํานวน 45,100 หุน 
 

6.  ที่ประชุมมติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอ
อีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้:- 



1. นางอัจฉรา  จันทรฉาย     2. นางสาวภคินี     พฤฒิธํารง 
3. นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล     4. นายชุตินธร     ดารกานนท    
5. นายบวรรัตน  ดารกานนท  

ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 178,745,494 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง 
  กรรมการของบริษัทฯจะมีจํานวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.- 
    1. นางสาวศรีวารินทร   จิระพรรคคณา         2. นายชุตินธร     ดารกานนท 
    3. นางอัจฉรา  จันทรฉาย       4. นายชีวิน      ไชยพานิชย   
      5. นางสาวภคิน ี พฤฒิธํารง       6. นายยรรยง     ตั้งจิตตกุล 

7. นางบุศราคํา  นีลวัชระ       8. นางสาวดาลัดย     ทรัพยทวีชัยกุล          
9. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ     10. นายฐิติวัฒน     สืบแสง 

  11. นางจันทรตรี   ดารกานนท     12. นางพินิจพร  ดารกานนท  เกษมทรัพย 
  13. นายบวรรัตน ดารกานนท     14. นายวัชรพงษ     ดารกานนท  
  15. นายนันทิยะ  ดารกานนท 
 

7.  ที่ประชุมมีมติกําหนดอํานาจกรรมการเปนดังนี้   “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  ยกเวน นางอัจฉรา จันทรฉาย  นายชีวิน ไชยพานิชย   นางสาวภคินี พฤฒิธํารง  
นายยรรยง ตั้งจิตตกุล  และนางบุศราคํา นีลวัชระ ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ดวย
คะแนนเสียงเห็นดวย 184,714,894 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 26,500 เสียง 

 
8.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557  ในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาทตอป 

(เทากับป 2556) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 184,722,894 เสียง ไมเห็นดวย 0 เสียง งดออกเสียง 18,500 เสียง 

 
9.  ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เปนผูสอบ-

บัญชีบริษัทฯปที่ 4) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย  
นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459  สังกัดบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯประจําป 2557 และกําหนดเงินคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน         
3 ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 2,240,000 บาท ( เพิ่มข้ึนจากป 2556 จํานวน 60,000 บาท ) สําหรับคาบริการอ่ืนไมมี 
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 184,674,194 เสียง ไมเห็นดวย 51,200 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 1 คน จํานวน 500 หุน 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ            
 
 

                      ( นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล ) 
       กรรมการผูอํานวยการ 


