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วนัท่ี 20 เมษายน 2560 

 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 24 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ด้วยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) (SUC) ครัง้ท่ี 24 ได้มีการประชุม

เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารส านักงานใหญ่ ของบริษัทฯ เลข ท่ี 1828 
ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชมุได้มีมติในเร่ืองตา่งๆ ดงันี.้- 

 
1.  ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23  

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  186,633,483 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 289,400 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 16 ราย จ านวน 961,657 หุ้น 
 

2.  ท่ีประชมุรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา 
 

3.  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ หรืองบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  188,837,455 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 289,400 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 

 หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 7 ราย จ านวน 2,203,972 หุ้น 
 

4.  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ใน
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร    
ซึง่เป็นก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษี
เงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ส าหรับก าไรสทุธิของปี 2559 ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  188,852,145 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 289,400 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 4 ราย จ านวน 14,690 หุ้น 
ทัง้นี ้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ด าเนินการจดัส่งเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
  

5.  ท่ีประชมุมีมติเห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,066,845 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 74,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
6.  ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี:้- 
1.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย   2.  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง 
 3.  นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักลุ  4.  นายชตุินธร  ดารกานนท์ 

 5.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ 
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ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  189,076,445 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 74,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ราย จ านวน 9,600 หุ้น 

 โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจ านวน 15 คน ตามรายนามดงันี.้- 
    1. นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา        2. นายชตุินธร  ดารกานนท์ 
    3. นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ         4. นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย       
    5. นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง      6. นางสาวพกัตร์ผจง   วฒันสินธุ์        
    7. นายยรรยง     ตัง้จิตต์กลุ      8. นางบศุราค า นีลวชัระ              

9. นางจนัทรตรี   ดารกานนท์     10. นายปรีชา  ชณุหวาณิชย์ 
  11. นายฐิติวฒัน์      สืบแสง          12. นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ 
  13. นายบวรรัตน์  ดารกานนท์     14. นายวชัรพงษ์         ดารกานนท์  
  15. นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ 
 

7.  ท่ีประชุมมีมติก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้  “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษัท ยกเว้น นางอจัฉรา จันทร์ฉาย  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นางสาวพักตร์ผจง วฒันสินธุ์  นางบุศราค า    
นีลวชัระ และนายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ  ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,861,745 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
 

8.  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับ       
ปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,861,745 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บตัรเสีย 0 เสียง 
 

9.  ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2) 
หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารถ  เผ่าเจริญ   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 ซึ่งสงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจ าปี 2560 และก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 
การอา่นและพิจารณารายงานประจ าปี รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 250,000 บาท 
เน่ืองจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการท างานเพ่ิมขึน้  ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ทบทวน
ข้อมลู เพ่ือก าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี  ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี เร่ือง การสื่อสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ส าหรับคา่บริการอื่นไมม่ี 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,800,445 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 62,800 เสียง  งดออกเสียง 289,400 เสียง         
บตัรเสีย 0 เสียง 
หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ราย จ านวน 1,500 หุ้น 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
                          ( นางจนัทรตรี ดารกานนท์ ) 
      กรรมการผู้อ านวยการ 


