
 
 
ท่ี น. 8/59      

21 เมษายน 2559 
 
เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ด้วยการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) (SUC) ครั ง้ ท่ี  23  

ได้มีการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารส านักงานใหญ่ ของบริษัทฯ 
เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชมุได้มีมตใินเร่ืองตา่งๆ ดงันี.้- 

 
1.  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 22 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  

173,844,448 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 21 ราย จ านวน 4,298,135 หุ้น 
 
2.  ท่ีประชมุรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมา 
 

 3.  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ หรืองบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ันัวาคม 2558
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 16 ราย จ านวน 19,047,878 หุ้น 
 

4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทัิประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏ
รายช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่ง
บาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
78.37 ของก าไรสุทัิ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ซึ่งเป็นก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลใน
อตัราร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ทัง้นี ้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ด าเนินการจัดส่ง       
เงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

  
5.  ท่ีประชมุมีมตเิห็นด้วยกบัวิัีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226 เสียง   

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
  

6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี:้- 

1.  นายชีวิน    ไชยพานิชย์ 2.  นางบศุราค า นีลวชัระ       
3.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  4.  นายปรีชา  ชณุหวาณิชย์ 
5.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 

 



ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจ านวน 15 คน ตามรายนามดงันี.้- 
    1. นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา         2. นายชตุนิธร     ดารกานนท์ 
    3. นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย       4. นายชีวิน      ไชยพานิชย์   
      5. นางสาวภคนีิ พฤฒิธ ารง       6. นายยรรยง     ตัง้จิตต์กลุ 

7. นางบศุราค า  นีลวชัระ              8. นางสาวดาลดัย์     ทรัพย์ทวีชยักลุ          
9. นางจนัทรตรี   ดารกานนท์     10. นายปรีชา  ชณุหวาณิชย์ 

  11. นายฐิตวิฒัน์      สืบแสง          12. นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ 
  13. นายบวรรัตน์  ดารกานนท์     14. นายวชัรพงษ์     ดารกานนท์  
  15. นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ 
 

7.  ท่ีประชุมมีมติก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทฯ  ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  นายชีวิน ไชยพานิชย์   นางสาวภคินี พฤฒิ  ัารง  นายยรรยง  
ตัง้จิตต์กุล  และนางบุศราค า นีลวชัระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียง       
เห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
8.  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี 

(เทา่กบัปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
9.  ท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบญัชี

ปีท่ี 1 แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมซึ่งปฏิบตัิหน้าท่ีครบ 5 รอบบญัชีติดต่อกัน ) หรือนางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 
ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2559 และก าหนดเงินคา่ตอบแทนใน
การสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท เพิ่มขึน้จาก     
ปี 2558 จ านวน 60,000 บาท เน่ืองจากผู้สอบบญัชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีจะใช้ใน       
ปี 2559 คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,838,526 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 53,800 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

        ขอแสดงความนบัถือ       
 
 
             ( นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ ) 
       กรรมการผู้อ านวยการ 




