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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 

 ของ  
บริษัท สหยูเน่ียน จ ำกัด (มหำชน) 

ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ   เลขท่ี 1828  ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                                                 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เร่ิมประชมุเวลา 10.30  น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม และ  
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 191 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
169,546,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  
ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี ้ 

   

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
 

1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ  
2.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ  

ก าหนดคา่ตอบแทน 
    3.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  4.  นายชีวิน  ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 5.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 
      ก าหนดคา่ตอบแทน 
 7.  นางบศุราค า  นีลวชัระ  กรรมการอิสระ  

8.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ 
9.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อ านวยการ 

 10.  นายปรีชา  ชณุหวาณิชย์ กรรมการผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 
 11.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  กรรมการ 
 12.  นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ 
 13.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ กรรมการ 

            14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ 
           15.  นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
   

1. นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวเรืองดาว   ศภุจรจรัล  ผู้ เข้าร่วมประชมุ จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นางศรีนวล สมับตัไิพรวนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นางชฎาพร เจียมสกลุทิพย์ เลขานกุารบริษัท  
 

ก่อนด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่า การลงมติ
แต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้ น เท่ากับ 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมด้วยตนเองหรือ             
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้ลงคะแนนในแตล่ะ
วาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะน าไปรวมกับ
คะแนนเสียงในท่ีประชมุนี ้โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนบัคะแนนแต่ละวาระเม่ือสิน้สดุการประชมุ และเพ่ือ
ความรวดเร็วจะขอนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยและ 
ผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชใูบลงคะแนนขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะ
น าคะแนนดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด และเพ่ือความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรเป็นพยานในการนับคะแนนจ านวน 1 คน โดย
นางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับ
คะแนน  

จากนัน้ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง
ท่ีมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทาง
เว็บไซต์นัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองมาให้พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 22 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 22 
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว      
จงึขอเสนอท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 21 ราย จ านวน 4,298,135 หุ้น) 
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มติ :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 22 ว่าเป็น
รายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173,844,448 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ  

กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมาให้ท่ี
ประชมุทราบ ดงันี ้

สถานการณ์ทัว่ไป 
• ภาวะการสง่ออกหดตวั 
• ปัญหาภยัแล้งท่ียาวนาน และราคาสินค้าเกษตรตกต ่า 
• ราคาน า้มนัในตลาดโลกอยูใ่นระดบัต ่า 
• การออ่นคา่ของคา่เงินบาท เม่ือเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐ 
• การทอ่งเท่ียวของไทยขยายตวัอยูใ่นเกณฑ์ดี 
• เศรษฐกิจจีนชะลอตวัตอ่เน่ือง 
• การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกยงัไมช่ดัเจน 
ในภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558 อ่อนแอกว่าท่ีคาดการณ์ เน่ืองจากการลดลงของมูลค่า

การส่งออก อุปสงค์ในประเทศท่ีซบเซา จากสถานการณ์ภัยแล้ง และราคาพืชผลการเกษตรตกต ่า ท าให้
ก าลังซือ้หดหาย แม้ว่าราคาน า้มันจะลดลงต่อเน่ือง เงินบาทท่ีอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว เม่ือเ ทียบกับเงิน       
ดอลล่าร์สหรัฐ  รวมถึงการปรับอตัราดอกเบีย้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เหลือ
เพียง 1.5% ก็ยงัไม่ท าให้เศรษฐกิจกระเตือ้งขึน้ได้มากนกั ยกเว้นภาคการท่องเท่ียว ท่ียงัสามารถขยายตวั
ได้ดีตอ่เน่ือง 

ในขณะเดียวกับท่ีเศรษฐกิจจีนชะลอตวั การฟื้นตวัของเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ชดัเจน ธุรกิจ
ในปี 2559 จึงมีความท้าทาย การขยายตวัของภาคเอกชน และการลงทุนของภาครัฐ จึงเป็นตวัขบัเคล่ือน
ส าคญั โอกาสของรายธุรกิจขึน้อยู่กับปัจจัยแวดล้อม และโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจการดูแล
สขุภาพ การปรับเปล่ียนเทคโนโลยี การก่อสร้าง ขนส่ง ซึ่งน่าจะได้รับผลดีจากการลงทุนของภาครัฐ และ
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในกลุม่อาเซียนจากการเปิดเสรี AEC 

ธุรกิจสิ่งทอ 
จากสภาวะการแข่งขนัสงู ท าให้ราคาขายไม่สามารถปรับขึน้ได้มากนกั ราคาวตัถดุิบหลกั

ในปี 2558 เช่น ฝ้าย อยู่ในระดบัไม่สูง ส่วนเส้นใยสงัเคราะห์ราคาลดลง จากราคาน า้มันในตลาดโลกท่ี
ลดลงต่อเน่ือง แต่ด้วยความพยายามในการบริหารจัดการต้นทุน และการด าเนินงาน การตลาดอย่าง
ระมดัระวงั ท าให้ผลประกอบการในปี 2558 ดีกวา่ปีก่อน 
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ธุรกิจพลาสตกิ ยางและโลหะ 
พลาสตกิ 
มียอดจ าหน่ายลดลง จากท่ีอตุสาหกรรมยานยนต์ชะลอตวั ท าให้มีผลกระทบตอ่การผลิต

ชิน้ส่วนพลาสติก ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีพอประมาณ แม้จะลดลงกว่าปีก่อน หากสภาวะเศรษฐกิจ
ยงัไม่กระเตือ้งในปี 2559 เป็นความท้าทายของฝ่ายจดัการ ทัง้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และวิธีการลดต้นทนุ 

ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั สง่ผลให้อปุทานของยางมีมากเกินความต้องการ ราคา

ยางจงึตกต ่าตอ่เน่ือง มีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของธุรกิจสวนยาง  
ในขณะเดียวกนั ผลิตภณัฑ์ยางท่ีใช้วตัถดุิบน า้ยางแปรรูปในกลุ่มของบริษัท เช่น เทปกาว 

เส้นยางยืดส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการแพทย์ สามารถควบคมุต้นทุนการผลิตได้ดี มีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  และหาชอ่งทางการตลาดเพิ่มเตมิ จงึท าให้ผลประกอบการอยูใ่นเกณฑ์ดีกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ผลิตภณัฑ์โลหะไร้สนิม 
ผลิตภัณฑ์กระติกน า้และกระติกบรรจุอาหารสุญญากาศ รวมถึงเคร่ืองใช้สแตนเลสวสัดุ

ระดบัคุณภาพท่ีใช้ในครัวเรือน มียอดขายเติบโตต่อเน่ือง ในปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติม เพ่ือขยายการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีความทนัสมยั แต่มีความยากในกระบวนการผลิตมากขึน้ โดยสินค้าได้รับความ
นิยมทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยคณุภาพท่ีดีและรูปแบบสวยงาม ผลประกอบการในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์
ดีกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ธุรกิจการค้า 
ธุรกิจหลักในส่วนของการจ าหน่ายและให้บริการสินค้าเก่ียวเน่ืองด้วยเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์  ในปี 2558 ช่วง 3 ไตรมาสแรก ธุรกิจชะลอตัวอย่างมาก แต่ในไตรมาสท่ี 4 สถานการณ์    
พลิกผนักลบัมาดีเกินความคาดหมาย จึงท าให้ผลประกอบการดีกว่าท่ีตัง้เปา้หมายไว้ ถือเป็นธุรกิจท่ียงัมี
การแข่งขันสูง ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และความไว้วางใจของลูกค้า เป็นหวัใจส าคญัท่ีท าให้
ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจนีจ้ึงต้องมีการพัฒนาบุคคลากร และการสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า และคูค้่าอยา่งตอ่เน่ือง  

ธุรกิจโรงแรม 
โรงแรมฮิลตนั หวัหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ท่ีหวัหิน  มีท าเลท่ีตัง้ท่ีโดดเดน่ และเป็นอาคารสูง

ท่ีมองเห็นวิวทะเลได้จากห้องพักทุกห้อง หัวหินยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก 
สามารถเดินทางได้สะดวกทัง้ทางรถยนต์และเคร่ืองบิน จึงมีศกัยภาพในการเติบโต แต่ภาวะการแข่งขนัก็
สงูขึน้ตอ่เน่ือง เน่ืองจากมีโครงการใหม ่ๆ ท่ีเร่ิมเปิดตวั ราคาจงึปรับสงูขึน้ไม่ได้ แม้ว่าโรงแรมจะอยู่ในสภาพ
ท่ีดี แต่เน่ืองจากสร้างมานาน ขณะนีย้ังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไร  และ
ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสม เพ่ือไม่ให้กระทบตอ่การด าเนินงานมากนกั ในปี 2558 อตัราการเข้าพกัเฉล่ียทัง้ปี
อยูท่ี่ประมาณ 80%  
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ธุรกิจพลงังานในจีน 
ธุรกิจพลงังานในจีน เป็นการผลิตและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน และไอน า้เป็น

การผลิตและจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในขณะนีเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีลดลง แต่เน่ืองด้วยราคาถ่านหินท่ีลดลง ท าให้
โรงไฟฟ้าทัว่ไปมีผลประกอบการดี  

โรงไฟฟ้า 2 แห่ง ท่ีมณฑล Zhejiang ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ เน่ืองจาก
มีลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรมท่ีใช้ไอน า้มาก ได้แก่ เคมี อาหาร และเคร่ืองหนงั เป็นต้น ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวของจีนเช่นกัน รวมถึงความเข้มงวดในการควบคุมสิ่งแวดล้อมและมลพิษ     
การปรับปรุงติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติม มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึน้ แต่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง   
ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี และดีกวา่ปีก่อน 

โรงไฟฟ้า 1 แห่งท่ี Luliang มณฑล Yunnan ยงัอยู่ในสภาวะขาดทุนตอ่เน่ือง แม้จะได้มี
ความพยายามในการปรับปรุงการด าเนินงาน จากท่ีผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย เป็นโรงไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไอน า้ 
เพ่ือสง่จ าหนา่ยไปให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ได้ด้วย  

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในจีน 
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเมือง Jiashan มณฑล Zhejiang หลงัจากด าเนินงาน

ตอ่มาในระยะท่ี 3 สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตวั ท าให้การปิดโครงการล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  บริษัทร่วมทนุจึง
ย่ืนขอปรับโครงสร้างการถือหุ้ น ด้วยการลดทุนต่อทางการ โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีลดทุนส าหรับ    
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทนุทัง้หมด มูลคา่รวมท่ีจะได้รับคืนจากการลดทุน เป็นเงิน CNY 220 ล้าน หรือ
ประมาณ 1,229 ล้านบาท เม่ือเทียบกับเงินลงทนุจ านวน CNY 137.2 ล้าน หรือประมาณ 698 ล้านบาท 
ฝ่ายไทยจะได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินทนุประมาณ CNY 82.8 ล้าน หรือประมาณ 531 ล้านบาท ทัง้นีก้าร
ท ารายการดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัจิากทางการ หลงัจากบริษัทได้รับเงินครบถ้วน บริษัทร่วมทนุจะเป็น
ของผู้ ถือหุ้นฝ่ายจีนท่ีจะด าเนินธุรกิจตอ่ไป 

ส่วนโครงการท่ีเมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang ซึ่งเป็นอาคารสูง เป็นท่ีพกัอาศยัและ
ร้านค้าพาณิชย์นัน้ การก่อสร้างแล้วเสร็จ ก าลงัด าเนินการตรวจรับการก่อสร้างกบัทางการ เพ่ือจะโอนมอบ
ให้ลกูค้าตอ่ไป 

ธุรกิจเคมีในจีน 
เป็นธุรกิจท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ PA (Phthalic Anhydride) ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีใช้

ผสมในการผลิตพลาสติก PVC ตัง้อยู่ท่ีเมือง Taixing มณฑล Jiangsu จากสถานการณ์ปริมาณการผลิต
ท่ีมากเกินความต้องการของตลาด ท าให้การด าเนินงานไม่เต็มก าลังการผลิต และราคาวตัถุดิบมีความ   
ผนัผวน โรงงานจึงได้ปรับปรุงเคร่ืองจกัร ให้สามารถใช้วตัถุดิบได้หลากหลาย เพ่ือลดต้นทุน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ในปี 2558 นบัเป็นความโชคดีท่ีวตัถุดิบ Naphthalene มีราคาท่ีถกูลง ท าให้
ลดภาระด้านต้นทนุ และบริษัทฯพลิกกลบัมาท าก าไรได้ อย่างไรก็ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน และ
สภาวะการแขง่ขนัท่ีสงู อาจจะมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการตอ่ไปได้ 
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ธุรกิจโรงพยาบาล 
โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ มีขนาดประมาณ 124 เตียง ตัง้อยู่ท่ีถนนสขุมุวิท 62 บน

พืน้ท่ีประมาณ 4 ไร่เศษ เป็นธุรกิจใหม่ของสหยเูน่ียน โดยบริษัทฯได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท การแพทย์
สขุมุวิท 62 จ ากดั เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 สดัส่วนการถือหุ้น 47.21% ของทนุจดทะเบียน เพ่ือประกอบ
กิจการโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกบัเขตเมืองชัน้ใน ประกอบด้วย
ตวัอาคารหลกัสงู 12 ชัน้ และอาคารจอดรถสงู 8 ชัน้ มีความสะดวกในการเข้าออก เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้าและอยู่ใกล้ทางขึน้ลงทางด่วนสุขมุวิท 62 ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการปรับแบบก่อสร้าง และ
ด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง คาดวา่นา่จะเปิดด าเนินการได้ประมาณปี 2562  

ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในปี 2558    
มีรายได้รวม 11,276.2 ล้านบาท มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯรวม 917.3 ล้านบาท คิดเป็น
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 3.16 บาท 

ผลการด าเนินงานในส่วนของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2558 บริษัทฯมี
รายได้รวม 2,137.4 ล้านบาท มีก าไรสทุธิ 574.2 ล้านบาท คดิเป็นก าไรสทุธิตอ่หุ้น 1.91 บาท  

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ รับมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถาม ดงันี ้
1. รายงานประจ าปี หน้า 22 ผลด าเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี ปี 2556 ต่อเน่ืองถึงปี 2558 

มีก าไรลดลง ส าหรับปี 2559 บริษัทฯมีแนวทางด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้มีก าไรเพิ่มขึน้หรือไม่ให้ก าไร
ลดลงกวา่นี ้

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง แหล่งเหมืองถ่านหินท่ีซือ้มีระยะทางไกลจาก
โรงไฟฟ้าหรือไม ่เน่ืองจากต้องมีคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ถ่านหิน ซือ้จากเหมืองถ่านหินในประเทศจีนหรือต้อง
น าเข้าจากประเทศอ่ืน คุณภาพถ่านหินในประเทศจีนเม่ือเทียบกับต่างประเทศ ให้พลังงานความร้อน
ตา่งกนัหรือสามารถประหยดัต้นทนุการผลิตได้หรือไม่ 

ประธานฯ ตอบค าถาม ดงันี ้
1. ผลด าเนินงานในแต่ละปี หากไม่มีรายการพิเศษใดมาเก่ียวข้อง จะไม่ ได้แตกต่างกัน

มากนกั มีบางปีท่ีอาจมีรายได้พิเศษเข้ามา เช่น บางธุรกิจท่ีเห็นว่าในอนาคตไม่สามารถท าก าไรได้หรือมี
แนวโน้มว่าก าไรจะค่อย ๆ ลดลง และมีโอกาสขายธุรกิจนัน้ได้ ในปีนัน้ก็จะมีก าไรจาการขายธุรกิจหรือมี
ก าไรจากการขายหุ้นลงทนุ  

2. ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 2 แห่ง ท่ีตัง้อยู่มณฑล 
Zhejiang เป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ ซึ่งมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯไม่มีเหมืองถ่านหิน แต่จะซือ้
ถ่านหินจากหลายแหล่ง และได้เคยศึกษาเร่ืองการลดต้นทุนการซือ้ถ่านหินแล้ว รวมค่าขนส่งถ่านหินจาก
แหล่งตา่ง ๆ ท่ีซือ้ดงักล่าว ไม่ได้ตา่งจากผู้ผลิตไฟฟ้าหรือไอน า้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั สามารถแข่งขนั
ได้ รวมทัง้การน าเข้าถ่านหินกบัการใช้ถ่านหินในประเทศจีน มีต้นทนุไมต่า่งกนัมากเช่นกนั คณุภาพถ่านหิน
ในประเทศจีนอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี ทางการจีนเข้มงวดเร่ืองสิ่งแวดล้อมมาก ดงันัน้หากใช้ถ่านหินคณุภาพ
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ไมดี่ จะต้องมีการลงทนุในเร่ืองสิ่งแวดล้อมสงู โรงงานตระหนกัในเร่ืองนี ้และมีการคดัเลือกคณุภาพถ่านหิน
อยูแ่ล้ว 

นางศิริวรรณ พรประพันธ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า อยากทราบนโยบายการลงทุนและ
แนวโน้มเก่ียวกบัธุรกิจสิ่งทอ  

กรรมการผู้อ านวยการ ตอบวา่ ธุรกิจสิ่งทอถือเป็นธุรกิจพืน้ฐาน เน่ืองจากเป็นปัจจยัส่ีก็จริง
แตปั่จจบุนัประเทศไทยสญูเสียความสามารถทางการแขง่ขนัด้านแรงงาน ในยคุหนึ่งด้านการลงทนุประเทศ
จีนเคยมีความรุ่งเรืองเช่นกนั ปัจจุบนัธุรกิจสิ่งทออยู่ในภาวะยากล าบากทัว่โลก เน่ืองจากต้องแข่งขนัด้าน
ราคา ธุรกิจสิ่งทอของบริษัทในกลุ่มสหยเูน่ียน มีบางธุรกิจท่ีดีมีก าไร เช่น ชุดใส่ปฎิบตัิงานในห้องท่ีมีความ
สะอาดสงู (Clean Room Garment) เสือ้ผ้าส าเร็จรูปประเภทแฟชัน่ เป็นต้น ส าหรับผ้าทอได้ลดขนาดก าลงั
การผลิตลง เท่าท่ีก าลังความสามารถ บุคคลากร และตลาดจะอ านวย มานานหลายปีแล้ว ท าให้ผล
ด าเนินงานมีก าไรบ้าง แตไ่มม่ากนกั  

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน และนางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ ถือหุ้ น  สอบถาม และให้
ความเห็น ดงันี ้ 

1. ตามท่ีกรรมการผู้ อ านวยการได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา ผล
ด าเนินงานดีทกุธุรกิจ แตท่ าไมมีก าไรลดลง 

2. โรงไฟฟ้า Luliang ท่ีมณฑล Yunnan ขาดทนุตอ่เน่ืองมานานหลายปี ควรจะพิจารณา
ขายไปหรือไม ่

3. การลงทุนโครงการโรงพยาบาล มีการศึกษาอย่างรอบคอบหรือไม่ถึงความเหมาะสม 
จะคุ้มคา่เงินลงทนุหรือไม ่จากการศกึษาโครงการลงทนุมีระยะเวลาคืนทนุก่ีปี และมี IRR เทา่ใด 

4. การท าธุรกิจโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมเร่ืองแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงและต้องก้าวทัน
วิทยาการการแพทย์ ขอเสนอให้ลงทุนท าธุรกิจด้านศนูย์ดแูลและพยาบาลผู้สงูอายุก่อน น่าจะท าได้ดีและ
แนน่อนกวา่ 
  กรรมการผู้อ านวยการ ตอบค าถามข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ดงันี ้

1. ปัจจุบันสหยูเน่ียนเป็นบริษัทลงทุน มีรายได้หลักจากเงินปันผลรับ ท่ีจัดสรรจาก        
ผลด าเนินงานในแตล่ะปีของบริษัทในกลุ่มท่ีมีการลงทุนในธุรกิจหลากหลาย ในปี 2558 มีก าไรลดลงจาก  
ปี 2557 จากสาเหตุหลัก 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ในปี 2557 มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งต้องใช้กระแส    
เงินสดค่อนข้างมาก จึงมีการบริหารจดัการเงินก าไรสะสมของบริษัทในกลุ่มท่ีมีอยู่ จดัสรรเป็นเงินปันผล
จา่ย เพ่ือน าเข้ามาเป็นกระแสเงินสดใช้ในการลงทนุ ซึง่เป็นรายการพิเศษ สว่นปี 2558 เป็นการด าเนินธุรกิจ
ปกติ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในกลุ่ม เป็นไปตามสภาวะท่ีเป็นอยู่ ซึ่งถือว่าอยู่เกณฑ์ดี ดงันัน้หากไม่มี
รายการพิเศษดงักล่าวก าไรของบริษัทฯจะไม่ได้ตา่งกนัมากนกั ส่วนท่ีสอง คือ โรงไฟฟ้า Luliang มีขาดทนุ
ตอ่เน่ืองมาหลายปี ความสามารถในการด าเนินธุรกิจตอ่ไปค่อนข้างยากล าบาก ได้พิจารณาและหารือกับ
ผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นควรให้ตัง้ส ารองด้อยคา่เงินลงทนุเพิ่มเตมิในปี 2558 
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2. ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจใหม่ จากการศึกษาธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย        

มีผลตอบแทนการลงทนุคอ่นข้างดีมาก เน่ืองจากประเทศไทยถือเป็นศนูย์กลางของ Asian โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยได้รับการยอมรับและเลือกใช้บริการจากผู้ ป่วยชาวตา่งชาติเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง เขตพระโขนงยงัไม่
มีโรงพยาบาลเอกชน มีเพียงคลินิกท่ีให้บริการทางการแพทย์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นระดบักลาง สถานท่ีตัง้
โรงพยาบาลตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 62 การคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้กับระบบการขนส่งสาธารณะ ใน
เบือ้งต้นจะเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทัว่ไป แต่เป้าหมายในอนาคตอาจเป็นศนูย์รักษาเฉพาะด้าน โดยผู้
ร่วมทุนได้เร่ิมต้นโครงการก่อนท่ีบริษัทฯเข้าร่วมทุน และมีเครือข่ายแพทย์อยู่พอสมควร บริษัทฯเล็งเห็น
โอกาสในการขยายการลงทนุ เน่ืองจากในอนาคตจะเป็นสงัคมผู้สงูอายุ การลงทนุในทกุธุรกิจมีความเส่ียง 
จะต้องพยายามศึกษาและบริหารจดัการความเส่ียงนัน้ ส าหรับธุรกิจด้านศนูย์ดแูลและพยาบาลผู้สูงอายุ
อาจเป็นธุรกิจตอ่เน่ืองตอ่ไปเม่ือมีโอกาส ถึงขณะนีก็้มีตา่งชาตติดิตอ่ร่วมธุรกิจเก่ียวกบัการดแูลผู้สงูอาย ุแต่
ทางบริษัทฯยงัไม่พร้อมท่ีจะให้ค าตอบแตอ่ย่างใด เน่ืองจากเพิ่งก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯเช่ือมัน่
วา่ด้วยศกัยภาพและความตัง้ใจท างาน แม้จะยากล าบากเพียงใด จะพยายามท าให้ประสบความส าเร็จ 

ประธานฯ ตอบค าถามข้อ 2 และข้อ 3 เพิ่มเตมิ ดงันี ้ 
1. การลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล เป็นการลงทนุตามแนวโน้มของสงัคมไทย ท่ีก าลงัเข้าสู่

สงัคมผู้สงูอาย ุเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการออกแบบ คาดว่าจะเร่ิมเปิดด าเนินการได้
ในปี 2562 เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลใหม ่การคืนทนุคงไม่เร็วนกั ในช่วง 5-6 ปีแรกยงัคาดหวงัผลตอบแทน
ไมไ่ด้ พยายามให้สามารถ Break Even ก่อน ส าหรับตวัเลข IRR ตอบตวัเลขท่ีแน่นอนไม่ได้ เน่ืองจากมีการ
ปรับแผนหลายครัง้มาก เร่ิมต้นมีแผนชัดเจนและต้องปรับแผนตามสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปใน    
แตล่ะชว่งเวลานัน้ ๆ ก่อนตดัสินใจลงทนุได้ศกึษาและหารือกนัดีพอสมควร อย่างไรก็ตามการลงทนุในธุรกิจ
ทกุอยา่งยงัคงมีความเส่ียง 

2. โรงไฟฟ้า Luliang ท่ีขาดทุนตอ่เน่ืองมาหลายปี ท่ีผ่านมามีความพยายามหาผู้ ซือ้ แต่
การด าเนินการเร่ืองนีไ้มง่่าย ถึงขณะนีก็้มีการพดูคยุกบัผู้สนใจซือ้โรงไฟฟ้าอยู่ 

 
  มต ิ:  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิ ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2558 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปี
บญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีพิจารณาอนมุตั ิ  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน 
หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
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คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนังสือรายงานประจ าปี 2558 ตัง้แต ่     
หน้า 96 เป็นต้นไป 

 นายทรงวฒุิ แชเ่ตีย ผู้ ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี ดงันี ้ 
1. หน้า 99 ปี 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ จาก 39 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 97 

ล้านบาท สว่นนีมี้โอกาสท่ีจะด้อยคา่หรือไม่ 
2. หน้า 102 รายได้อ่ืน 318 ล้านบาท ได้มาจากสว่นใดบ้าง 
ประธานฯ ตอบค าถามข้อ 1 ว่า สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนในงบการเงินรวม จะเก่ียวข้องกับ

บริษัทยอ่ยตา่ง ๆ ด้วย ปี 2558 ตอ่เน่ืองถึงปัจจบุนั บริษัทย่อยมีการขยายการลงทนุคอ่นข้างมาก สินทรัพย์
อาจเพิ่มขึน้บ้าง แตจ่ะมีด้อยค่าหรือไม่นัน้ ค่อนข้างมัน่ใจว่าไม่มี เพราะมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ในกลุม่ เพื่อตดิตามการด าเนินงานอยูเ่ป็นประจ า 

ประธานฯ มอบให้ นางศรีนวล สมับตัิไพรวนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบค าถาม
ข้อ 2 ว่า รายได้อ่ืนรวม 318 ล้านบาท โดยหลักได้แก่ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการจ าหน่าย
ทรัพย์สินถาวรท่ีไม่ได้ใช้แล้ว เงินชดเชยภาษีอากร รายได้ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ เช่น รายได้จากการ
ขายเศษซากวสัดท่ีุไมไ่ด้ใช้งานแล้ว รายได้จากการขายเศษผลิตภณัฑ์ เป็นต้น  

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถาม
รายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี ดงันี ้

1. หน้า 125 ลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างช าระเกินกวา่ 12 เดือน มีโอกาสได้รับช าระคืนหรือไม ่
2. หน้า 162 ข้อ 20 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้ สามารถตอ่รองอตัราดอกเบีย้ให้

ต ่ากวา่อตัราอ้างอิงของธนาคารได้หรือไม ่
3. หน้า 173 ข้อ 30 บริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จากสถานการณ์ปัจจุบนัมี

ความเส่ียงวา่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วจะเลิกกิจการและสง่ผลกระทบกบับริษัทยอ่ยหรือไม่ 
ประธานฯ ตอบค าถามตา่ง ๆ  ดงันี ้
1. การเก็บเงินจากลูกหนีก้ารค้าอาจมีความล่าช้าบ้าง และเน่ืองจากมีการก าหนด

นโยบายเข้มงวดเร่ืองการตัง้ลกูหนีต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด หากเกินระยะเวลาดงักล่าว ตวัเลขจะปรากฎให้
ทราบทนัที แตไ่มมี่หนีเ้สียแตอ่ยา่งใด 

2. การใช้เงินเบิกเกินบญัชีจะมีจ านวนไม่สูงมาก ตามปกติต้องมีอยู่ การบริหารจดัการ 
จ าเป็นต้องหมนุเวียนจากวงเงินเบิกเกินบญัชีบ้าง แตใ่ช้คอ่นข้างน้อยมาก ส่วนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จะมีวงเงิน
อยู่ อตัราดอกเบีย้เป็นอตัราอ้างอิงของธนาคาร ไม่ใช่อตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯใช้ และในการบริหารจดัการ
ไม่ได้มีความจ าเป็นท่ีต้องไปใช้ตามวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีธนาคารให้ไว้ดงักล่าว โดยปกติจะใช้สินเช่ือระยะ
สัน้ในตลาดประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ดงันัน้ต้องแยกระหว่างการบริหารจดัการ
และวงเงินกู้ ยืมท่ีมีอยู่ การบริหารจัดการจะเป็นไปตามอัตราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งปกติจะต ่ากว่าอัตรา
อ้างอิงของธนาคาร สว่นการใช้เงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ ยืมท่ีธนาคารก าหนดอตัราดอกเบีย้ไว้นัน้ จะเป็นเงินกู้ ยืม
ระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งต้องการความมัน่คงท่ีธนาคารต้องให้เงินกู้ ยืมแน่นอนและไม่สามารถเรียก
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เงินคืนได้ก่อนก าหนด 
3. ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทย่อยดงักล่าว เป็นผู้ ร่วมทนุกบับริษัทฯมายาวนานเกือบ 30 ปี 

กิจการเตบิโตขึน้ทกุปี และมียอดซือ้ตามการเตบิโตดงักลา่ว  
นายศกัดา แสงกลุ และนายกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1. ตามงบเฉพาะกิจการ ปี 2558 บริษัทฯมีเงินปันผลรับลดลงประมาณ 500 ล้านบาท 

จากธุรกิจใดเป็นหลกั 
2. ตามงบการเงินรวม สินทรัพย์หมุนเวียน คือ เงินลงทุนชัว่คราว เพิ่มขึน้กว่า 500 ล้าน

บาท เป็นหุ้น หรือพนัธบตัร หรืออะไร 
3. หลายปีก่อนบริษัทฯลงทนุโครงการ Oil Sand และมีการตัง้ส ารองด้อยคา่เงินลงทนุไว้

แล้วนัน้ ถึงปัจจบุนัมีความเส่ียงท่ีต้องตัง้ส ารองด้อยคา่เงินลงทนุเพิ่มเติมอีก หรือมีการตัง้ส ารองด้อยคา่เงิน
ลงทนุโครงการดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

4. บริษัทฯเปล่ียนจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มาเป็นธุรกิจลงทุน โดยลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ณ ปัจจบุนัในฐานะเป็นบริษัทลงทนุ มียทุธศาสตร์ว่า
จะลงทุนในธุรกิจใดเป็นพิเศษ หรือมีเง่ือนไขในการขยายการลงทุนแต่ละธุรกิจหรือไม่อย่างไร มองใน
ภาพรวมธุรกิจเดิมท่ีท าอยู่มีก าไรลดลง ในปี 2559 และปีต่อ ๆ ไป ธุรกิจใหม่ท่ีจะท ามีโอกาสชดเชยก าไร
สว่นท่ีลดลงหรือไม ่

กรรมการผู้อ านวยการ ตอบค าถามข้อ 1 ว่า ในปี 2557 มีเงินปันผลรับท่ีเป็นรายการพิเศษ
จากบริษัทในกลุ่ม เน่ืองจากต้องการระดมกระแสเงินสดเข้ามา เพ่ือลงทนุธุรกิจโรงแรม ซึ่งในปี 2558 ไม่มี
รายการพิเศษดงักลา่ว 

ประธานฯ ตอบค าถาม ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ดงันี ้
1. ส าหรับเงินลงทนุชัว่คราว บริษัทย่อยในตา่งประเทศจะลงทนุในหุ้นท่ีมีพืน้ฐานดี อตัรา

เงินปันผลตอบแทนคอ่นข้างสงู  
2. โครงการ Oil Sand เพ่ือป้องกันความเส่ียง ได้มีการตัง้ส ารองด้อยค่าเงินลงทุนครบ

ทัง้หมดแล้ว แตท่รัพย์สินยงัมีคา่ของตวัเองอยู ่เพียงแตต้่องรอวา่จะสามารถน าขึน้มาใช้ประโยชน์ได้เม่ือใด 
3. การลงทนุของบริษัทฯ ในระยะหลงัส่วนใหญ่จะลงทนุในอตุสาหกรรมการบริการ ซึ่งใน

ประเทศไทยยงัมีโอกาสอยู่ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงด้านการบริการ การลงทุนในช่วง 10 – 20 ปีท่ี
ผา่นมาของบริษัทในกลุม่ มีหลายธุรกิจท่ีเลิกไป ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างผลิตรองเท้า หรือ Hard Disk Drive 
ซึ่งในช่วงท่ีด าเนินธุรกิจดงักล่าว ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้ว เม่ือคูค้่าเสนอปรับเปล่ียนลกัษณะการ
ท าธุรกิจ ก็หยดุการรับจ้างผลิตไป ดงันัน้ความเสียหายในการเลิกธุรกิจผลิต Hard Disk Drive ของบริษัทฯ
จงึไมมี่ ส าหรับธุรกิจใหม่ท่ีหาเข้ามาทดแทน สามารถมีก าไรชดเชยได้เช่นกนั เห็นได้จากก าไรของบริษัทใน
กลุม่ระยะกวา่ 10 ปีถึง 20 ปีก่อน จากท่ีมีก าไรรวมประมาณ 600 ล้านบาท ตอ่มามีก าไรเพิ่มมาเป็น 1,000 
กว่าล้านบาท และมีการปรับลดลงบางช่วง แต่ก็มีการลงทนุในธุรกิจใหม่ทดแทน เพ่ือรักษาระดบัก าไรรวม
ของบริษัทฯ การลงทนุทกุอย่างต้องใช้ระยะเวลา กว่าจะได้รับผลตอบแทน โรงงานอตุสาหกรรมปกติ เม่ือ
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เร่ิมต้นลงทุน กว่าจะเร่ิมด าเนินงานให้ผลตอบแทน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี การลงทุนของบริษัทฯจะมี
การหาธุรกิจใหม่เข้ามา ขณะท่ีบางธุรกิจต้องเลิกไป และการลงทนุจะไม่ได้จ ากดัว่าต้องมีเง่ือนไขหรือเป็น
ประเภทใดเป็นพิเศษตายตวั หากเห็นวา่มีโอกาสท่ีดี  ก็พร้อมท่ีจะลงทนุ   

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 16 ราย จ านวน 19,047,878 หุ้น) 
   

 มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน 
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอัตราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)  
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2558 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 574,218,181 บาท     
(ห้าร้อยเจ็ดสิบส่ีล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) และบริษัทฯมีกระแสเงินสด   
เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน     
ก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ของ
ก าไรสทุธิ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 
ซึ่งเป็นก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ท่ีผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ส าหรับก าไรสทุธิของปี 2558 
ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ใน
วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแล้ว 

 

มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ตาม         
งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ของ
ก าไรสทุธิ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ซึ่งเป็นก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา
ร้อยละ 30 ส าหรับก าไรสุทธิของปี 2558 ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏ
รายช่ืออยู่ในวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง   
เห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  

ทัง้นี  ้บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 
ด าเนินการจดัสง่เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีออกจากต าแหนง่ และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ามารับต าแหน่งอีก
ก็ได้ ปัจจบุนักรรมการมีจ านวน 15 คน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 5 คน ตามรายนามดงันี ้:- 

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

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม
แนวทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์       
ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้  ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  และ 5 ท่ีได้ส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

ทัง้นี ้นายชีวิน ไชยพานิชย์ และ นางบศุราค า นีลวชัระ กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ดงักลา่วตอ่อีกวาระหนึง่ เป็นบคุคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือ  นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวตัิของ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการ ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 ท่ีได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุ 

ก่อนลงมตเิลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
ว่าจะเลือกตัง้กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอเป็นทัง้ชุด ทัง้ 5 คน หรือจะเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล  

นายอมัริณ ภัทรนาวิก ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็น   
ทัง้ชุด ทัง้ 5 คน และขอเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
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นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธี
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   
มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตดิงันี ้ 
1. เห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226 

เสียง ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
2. เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 5 คน กลับเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 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 
 โดยกรรมการของบริษัท จะมีจ านวน 15 คน ตามรายนามดงันี ้

   1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา  
  2.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ 
  3.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย  
    4.  นายชีวิน  ไชยพานิชย์  
  5.  นางสาวภคินี  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 
 
  5.2 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  นายชีวิน ไชยพานิชย์  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ และ
นางบศุราค า นีลวชัระ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”  
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มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย  นายชีวิน ไชยพานิชย์  
นางสาวภคนีิ พฤฒิธ ารง  นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ และนางบศุราค า นีลวชัระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/
หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน
20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตา่ง ๆ 
เป็นรายบคุคล ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 51) 

 
 มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็นวงเงินไม่

เกิน 20,000,000 บาทตอ่ปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 51 ก าหนดวา่ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ     
ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958    
( เป็นผู้ สอบบัญชีปีท่ี 1 แทนผู้ สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฎิบัติหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ) หรือ         
นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ  
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 ซึ่งสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯประจ าปี 2559 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ 
ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และเป็นผู้สอบบญัชี  
รายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทาน      
งบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 60,000บาท เน่ืองจาก
ผู้สอบบญัชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีใหม่ ท่ีจะใช้ในปี 2559 คือ มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 41 ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่ 
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มติ :  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้ สอบบญัชีปีท่ี 1) หรือนางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต     
เลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 สังกัดบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2559 และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ   
สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท ส าหรับ
ค่าบริการอ่ืนไม่มี  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,838,526 เสียง ไม่เห็นด้วย 53,800 เสียง งดออกเสียง      
0 เสียง 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม
ครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอ่ืนใดเพิ่มเตมิก็เชิญเสนอได้ 

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณ
บริษัทฯท่ีเคยมอบเงินสนับสนุนจ านวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือใช้ด าเนินงานจัดท าโครงการและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน่ และสอบถามว่าบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกบัโครงการแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( CAC ) ท่ีได้รับการสนบัสนุนโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม ่ 

 กรรมการผู้ อ านวยการ ตอบว่า บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มมีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอยู่แล้ว นับตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ก่อนท่ีจะมีการรณรงค์ในเร่ืองนี ้โดยมีค่านิยมองค์กร คือ 
คณุธรรม คณุภาพ คณุประโยชน์ บริษัทฯมีความจริงใจและให้ความส าคญักบัการด าเนินการในทางปฏิบตั ิ
ในการดแูลปอ้งกนัมิให้องค์กรและการด าเนินธุรกิจมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมี
กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ซึง่เป็นองค์กรอิสระ การเข้าร่วมโครงการ CAC ต้องมีการท างานด้านเอกสารคอ่นข้างมาก บริษัทฯ
ยงัไม่พร้อมและยงัไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดงักล่าว เพ่ือให้ได้ประกาศนียบตัรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัฯิ (Certification)  
  นายศกัดา แสงกุล และนายกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถาม 
ดงันี ้ 

1. มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ราคาสินทรัพย์ท่ีดินเดิมท่ีปรากฎในงบการเงิน เข้าใจว่า
ส่วนใหญ่ยงัเป็นราคาทุน ยงัไม่ได้เป็นราคาตลาด หากมีการปรับราคาสินทรัพย์ท่ีดินให้เป็นไปตามราคา
ตลาด มลูคา่จะสงูกวา่ปัจจบุนัเทา่ใด และหากหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่จะปรับลดลงอยา่งไรบ้าง   

2. มีนโยบายแตกมูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้ น
หรือไม ่
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ประธานฯ มอบให้ นางศรีนวล สมับตัิไพรวนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบค าถาม

ข้อ 1 ว่า รายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงิน ซึ่งมีทัง้ส่วนท่ีไม่ได้ใช้งานและส่วนท่ีให้เช่า      
มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระตามมาตรฐานการบญัชี โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด 
ส าหรับท่ีดนิสว่นไมไ่ด้ใช้งาน และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ส าหรับท่ีดินและอาคารส่วนให้เช่า โดยมี
มลูคา่ยตุิธรรมท่ีมีการประเมินปรากฎในรายงานประจ าปี หน้า 156 ส่วนท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ท่ีใช้งาน
อยูต่ามมาตรฐานการบญัชีไมไ่ด้ก าหนดให้มีการประเมินมลูคา่ยตุธิรรม 

กรรมการผู้อ านวยการ ตอบค าถามข้อ 2 ว่า ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯทัง้รายใหญ่และรายย่อย
โดยสว่นใหญ่จะซือ้เพ่ือลงทนุระยะยาว ไมมี่การซือ้ขายมากนกั ความจ าเป็นท่ีต้องแตกมลูคา่หุ้น เพ่ือให้เกิด
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายส าหรับตอนนีย้งัไมมี่ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความจ าเป็นในอนาคต  

ประธานฯ  แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ และกล่าวในนาม
คณะกรรมการบริษัทขอบคณุ นางสาวมีนา หงษ์สงูเนิน ผู้ รับมอบฉนัทะ จากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีเป็นพยานในการนับคะแนน  และขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกคนท่ีกรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้
ข้อคิดเห็นตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณ
ทางออก เพ่ือบริษัทฯจะใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป และขอปิดประชมุ  

 
เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 
 
  ลงช่ือ ...................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                         (  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา  ) 
 
 
  ลงช่ือ ....................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                              ( นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์ ) 


