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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 
ของ 

บริษัท สหยูเน่ียน จ ำกัด (มหำชน) 
ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ   เลขท่ี 1828  ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                                                 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชมุเวลา  10.30  น. 

 

นายพนสั  สิมะเสถียร  ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ  และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 268 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 198,399,863 หุ้น    
คดิเป็นร้อยละ 66.13 ของหุ้นทนุจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  
ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี.้- 

 
  1.  นายพนสั  สิมะเสถียร ประธานกรรมการ 
    2.  นายสมภพ  อมาตยกลุ รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

    3.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทนุ 
 4.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน / 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  นางอารยา  อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
     กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 6.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
  7.  นายจกัก์ชยั   พานิชพฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีปรึกษา 

 8.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ กรรมการอิสระ 
 9.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ 
         10. นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  กรรมการ 
 11. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ 

  12. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ 
  13. นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ 
  14. นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 
  1. นายเตมิพงษ์   โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชี 
  2. นางสาวเรืองดาว   ศภุจรจรัล ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี 

 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
นางศรีนวล  สมบตัไิพรวนั 
  

เลขานุการบริษัท 
นางศริินนัท์   ศนัสนาคม 
 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
นางชฎาพร    เจียมสกลุทิพย์  
 

ก่อนด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่า การลงมติ
ในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง หรือ            
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้ลงคะแนนใน
แตล่ะวาระมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะน าไปรวมกบัคะแนน
เสียงในท่ีประชมุนี ้บริษัทฯจะแจ้งผลการนบัคะแนนเม่ือสิน้สุดการประชมุ และเพ่ือความรวดเร็วจะขอนบั
คะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชใูบลงคะแนนขึน้  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะน าคะแนน
ดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด  และเพ่ือความโปร่งใสในการ
นบัคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางสาวเครือวัลย์ ศรีศุภผล   
ผู้ รับมอบฉนัทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) รับเป็นพยานในการนบัคะแนน  

จากนัน้ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง
ท่ีมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็น
วาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  คร้ังท่ี 18 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 18 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 18 
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงาน
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การประชมุถกูต้องและครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 หลงัจากนัน้ประธานฯได้สอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้นผู้ ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 18 ตามท่ีได้สง่ไปให้พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วหรือไม่  ปรากฏ
วา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง  

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 29 คน จ านวน 12,297,557 หุ้น) 
   

 มต ิ: ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 18 
วา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 210,697,420 เสียง ไม่เห็นด้วย 
0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง   
 
 

วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ 
 

ประธานฯ ได้ให้นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ  
  กรรมการผู้อ านวยการ รายงานให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
  เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ได้รับแรงหนนุจากการส่งออกท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส
ท่ี 1 แต่เน่ืองจากภัยพิบตัิแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญ่ีปุ่ นในเดือนมีนาคม 2554 ปัญหาเศรษฐกิจ
โลกท่ีเกิดจากวิกฤตหนีส้าธารณะของกลุ่มประเทศยุโรป และฐานะการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา  
รวมถึงสถานการณ์อทุกภัยของไทยในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ท่ีรุนแรงจนสร้างความเสียหายให้แก่
เศรษฐกิจไทย เป็นมลูคา่สูงเป็นประวตัิการณ์ ท าให้ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2554 ขยายตวัชะลอ
ลงเหลือเพียงร้อยละ 0.1 
  เศรษฐกิจท่ีออ่นแอและไมแ่นน่อนของกลุ่มประเทศในยโุรป และสหรัฐอเมริกา ท าให้ก าลงั
ซือ้หดหาย และส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล และ ASEAN ท าให้มีการ
ชะลอตวัลง  ภาคอตุสาหกรรมการผลิตของไทยโดยเฉพาะไตรมาสสดุท้ายของปีภายหลงัอทุกภยั จึงได้รับ
ผลกระทบคอ่นข้างมาก แตเ่สถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมยงัคงมีความมัน่คง 
  ธุรกิจของกลุ่มสหยูเน่ียน แม้จะโชคดีท่ีไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยในครัง้นี ้    
มีเพียงกลุม่บริษัทท่ีอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมบางชนัท่ีอยู่ในบริเวณน า้ท่วม แตผู่้บริหารและพนกังานก็ได้
ร่วมแรงร่วมใจ วางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างเต็มท่ี  ความเสียหายท่ีเกิดกับทรัพย์สินจึงมีไม่มาก เม่ือ
สถานการณ์น า้ลดเข้าสูภ่าวะปกต ิก็สามารถด าเนินงานตอ่ไปได้ทนัที  

ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ลงทนุในประเทศ 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กไร้สนิม ประกอบด้วยกระติกน า้และท่อเหล็กไร้สนิม ผลการ

ด าเนินงานยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี  การขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับตลาดท่ีก าลงัขยายตวัในประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ท่ีเขตบางปะกง แล้วเสร็จตามก าหนด โดยไม่ได้รับผลกระทบจากน า้ท่วม และมีแผนขยายก าลงัการ
ผลิตตอ่เน่ือง 
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- กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและชิน้ส่วนยานยนต์           
ในไตรมาส 2 มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากภัยพิบตัิทางธรรมชาติในประเทศญ่ีปุ่ น และซ า้ด้วยเหตุ
อทุกภยัในไตรมาส 4 ซึง่สง่ผลกระทบอย่างมากตอ่อตุสาหกรรมรถยนต์ ท าให้ต้องลดการผลิตลง เน่ืองจาก
ขาดแคลนชิน้สว่นประกอบ ซึง่เม่ือน า้ลดและโรงงานผลิตรถยนต์สามารถเดนิสายการผลิตได้เต็มท่ี จะมีการ
เร่งการผลิตเพ่ือชดเชยสว่นท่ีหายไป 

- กลุ่มธุรกิจยางและสวนยาง  มีความผันผวนของราคายาง ราคายางปรับเพิ่มสูงขึน้
ในช่วงต้นปี แต่ปลายปีราคายางก็ปรับลดลง เพราะความต้องการจากจีนลดลง สถานการณ์นีมี้ผลดีกับ
สวนยางและโรงงานผลิตยางแท่ง แต่อุตสาหกรรมท่ีใช้ยางเป็นวัตถุดิบ  ได้แก่ โรงงานผลิตเทปกาว
โรงงานผลิตยางยืดและยางเส้น จะมีต้นทนุยางสงูขึน้  

- กลุม่ธุรกิจสิ่งทอ เคร่ืองนุง่หม่และอปุกรณ์  ซึง่มีตลาดสง่ออกเป็นตลาดหลกั ตัง้แตต้่นปี 
มีผลประกอบการท่ีดี ทัง้ค าสั่งซือ้และราคาขายปรับเพิ่มมากขึน้ แต่ช่วงกลางไตรมาสท่ี 3 เป็นต้นไป    
ค าสัง่ซือ้ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศของบริษัทคูค้่า ทัง้ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา  
นอกจากนีต้้นทนุวตัถดุบิท่ีส าคญั คือราคาฝ้าย มีความผนัผวนอย่างมาก จึงมีผลกระทบกบัต้นทนุการผลิต 
ในสถานการณ์เชน่นีก้ารบริหารรายได้และต้นทนุท าได้ยาก  คาดว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนนีอ้าจจะมี
ตอ่เน่ืองถึงปี 2555 

- ธุรกิจคอมพิวเตอร์ เป็นธุรกิจท่ียังคงมีแนวโน้มการเติบโตดี แม้จะมีการแข่งขันสูง 
เน่ืองจากความต้องการใช้เทคโนโลยีและการดูแลรักษาข้อมูล  เป็นสิ่งจ าเป็นและหลีกเล่ียงไม่ได้              
ผลประกอบการในปีท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑ์ดี 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติท่ีจังหวัดราชบุรี   ซึ่งบริษัทฯลงทุนใน บริษัท 
ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 4 ปี มีผลตอบแทนการลงทุนเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
  ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ลงทนุตา่งประเทศ 

- ธุรกิจพลังงานในประเทศจีน ในปี 2554 ยังได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินท่ีปรับ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่ราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับเพิ่มได้ตามต้นทุน นอกจากนีต้้นทุนการรักษา
สิ่งแวดล้อมก็เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน จึงมีผลประกอบการโดยรวมลดลงจากปีก่อน 
ในปี 2554 บริษัทได้ตดัสินใจขายโรงไฟฟ้า  Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. (Wuxi-Union) ให้กบั   
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ฝ่ายจีนไป เน่ืองจากเมือง Wuxi มีการขยายตวั และภาครัฐมีนโยบายให้โรงงานนอกเขตนิคม-
อตุสาหกรรมย้ายออกจากเขตเมือง  สถานท่ีตัง้ Wuxi-Union ก็อยู่ในบริเวณการขยายตวัของเมือง ลูกค้า
หลกัของบริษัทหลายรายต้องย้ายออกไป  ประกอบกับ Wuxi-Union ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งทางการ
เกรงว่าจะเกิดมลภาวะตอ่ชมุชนในบริเวณนัน้ จึงมีนโยบายให้ย้ายโรงไฟฟ้าไปตัง้ยงัสถานท่ีใหม่  หรือต้อง
เปล่ียนประเภทเชือ้เพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าโดยสภาพการณ์ท่ี
เกิดขึน้ โรงไฟฟ้าไมส่ามารถจะด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ตามปกติ เน่ืองจากจะต้องลงทุนเป็นจ านวนเงินมากใน
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การย้ายสถานท่ีตัง้ หรือปรับเปล่ียนระบบการผลิตตามข้อก าหนดของทางการ แตผ่ลตอบแทนท่ีจะได้รับไม่
คุ้มเงินลงทนุ จงึเห็นควรให้ขายเงินลงทนุไป 
  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทร่วมทนุ Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. 
(Qujing-Union) ได้มีมติให้ Qujing-Union หยดุการด าเนินการ เน่ืองจากเป็นโรงไฟฟ้าท่ีผลิตเฉพาะไฟฟ้า
จ าหน่ายให้แก่เมือง ไม่ได้มีการขายไอน า้ และราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับเพิ่มได้ตามต้นทุน เน่ืองจาก
อยู่ในการควบคมุของทางภาครัฐ  รวมทัง้ราคาถ่านหินก็ปรับเพิ่มขึน้มาก ท าให้มีผลประกอบการขาดทุน
ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลานาน หากด าเนินการตอ่ไปจะท าให้เกิดภาระทางการเงินตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ 

- ธุรกิจเคมี Citric Acid หรือกรดมะนาว และ Phthalic Anhydride  มีผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความ
ยืดหยุน่ในการใช้วตัถดุบิให้หลากหลายมากขึน้   

- ธุรกิจสิ่งทอ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวมเช่นเดียวกัน 
โดยโรงงานป่ันด้าย และโรงงานฟอกย้อมเส้นด้ายปัก ท่ีตัง้อยู่ท่ี Shanghai ได้มีการย้ายไปรวมกับโรงงาน
ฟอกย้อมเส้นใยสังเคราะห์ท่ีเมือง Jiashan เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการลดต้นทุน  
ส าหรับโรงงานผลิตพรมรถยนต์ มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ และมีแนวโน้มขยายก าลงัการผลิตพรม
รถยนต์ เพ่ือรองรับธุรกิจรถยนต์ในประเทศจีน ท่ียงัมีการเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุนแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ โครงการ
ระยะแรก เป็นอาคารบ้านชดุ 2 ชัน้ การก่อสร้างแล้วเสร็จ ก าลงัอยู่ในระหว่างตกแต่ง พร้อมจะส่งมอบให้
ลกูค้าประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2555 โครงการระยะท่ี 2 เป็นอาคารบ้านชดุ 2 ชัน้ และห้องชดุอาคารสูง 
อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง เปิดให้จองแล้วบางส่วน ส่วนโครงการระยะท่ี 3 เป็นอาคารสงู อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างฐานราก 
  ในปี 2554 ผลการด าเนินงานของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีรายได้รวม 2,910 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,118 ล้านบาท ก าไรสุทธิรวม 760 ล้านบาท ส่วน    
งบการเงินรวม มีรายได้รวม  9,889 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม  9,000 ล้านบาท ก าไรสทุธิรวม 841 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 665 ล้านบาท ส่วนผู้ ถือหุ้น 11,518 ล้านบาท  คิดเป็นหนีส้ินต่อส่วน    
ผู้ ถือหุ้น 0.057:1 ขณะท่ีปี 2553 บริษัทฯมีสดัสว่นหนีส้ินตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 0.127:1 แสดงถึงฐานะการเงินของ
บริษัทฯมีความมัน่คงสงูขึน้ 
    
  มต ิ: ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
  
วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัตงิบดุล  และบัญชีก ำไรขำดทุน (งบกำรเงนิ) ประจ ำปี  

 ส้ินสุด วันท่ี  31  ธันวำคม  2554 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้
บริษัทฯต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการ
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ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตั ิ  
 คณะกรรมการขอเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ (งบการเงิน)

ประจ าปี  สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฎตามหนงัสือรายงานประจ าปี ตัง้แตห่น้า 77 เป็นต้นไป   

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม ่
นายเธียรพจน์ อนวุฒุินาวิน ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปีได้เปล่ียนการ

เรียกช่ืองบดุล เป็นงบแสดงฐานะการเงินแล้ว แต่ในวาระประชุมผู้ ถือหุ้นยังเป็นงบดุลอยู่ หากพิจารณา
อนมุตัไิปจะผิดหรือไม ่

 นางสาวศรีวารินทร์ จริะพรรคคณา รองประธานฯ  ตอบวา่ ในประเดน็นีค้ณะกรรมการได้มี
การปรึกษากนัก่อนแล้ว เน่ืองจากตามท่ีระบใุนพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้บริษัทฯต้อง
จดัท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมตัิ บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องรักษา
ถ้อยค าตามกฎหมายนีไ้ว้ ขณะเดียวกนักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเปล่ียนช่ือเรียก
และค าจ ากดัความใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชี คือ งบการเงินส่วนของงบดลุ เปล่ียนช่ือ
เรียกเป็นงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินส่วนของบญัชีก าไรขาดทุน เปล่ียนช่ือเรียกเป็นงบก าไร-
ขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดงันัน้บริษัทฯจึงคงช่ือเรียกตามกฎหมาย คือ งบดลุและบญัชีก าไร
ขาดทนุ และใสว่งเล็บงบการเงิน เพ่ือให้ครอบคลมุทัง้หมด 

 นายเธียรพจน์ อนวุฒุินาวิน ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจ าปีหน้า 
138 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แสดงมูลค่าตามบญัชีประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่หน้า 139 แสดง
ตวัเลขมูลคา่ยตุิธรรม 2,200 ล้านบาท อยากทราบว่าท่ีดินส่วนนี ้บริษัทฯน าไปใช้ประโยชน์อะไร เน่ืองจาก
มลูคา่ยตุธิรรมมากกวา่มลูคา่ตามบญัชี และวิธีมลูคา่ทดแทนใหมป่ระเมินอยา่งไร 

 นางศรีนวล สมบตัไิพรวนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบวา่ ในรายงานประจ าปี หน้า 
138 ข้อ 16 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การบนัทึกบญัชีเป็นวิธีราคาทุน ตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นไป ตาม
มาตรฐานการบญัชี อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจะต้องแสดงราคายตุิธรรมหรือราคาประเมิน เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าสิ่งท่ีปรากฏเป็นราคาทุนนัน้ มีราคายุติธรรมท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาดท่ีสุดเป็นเท่าใด ซึ่งการ
ประเมินราคาบริษัทฯจะต้องว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินราคาท่ีดินและอาคารท่ีไม่ได้ใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น ให้เช่า หรือมีไว้พฒันา และต้องแยกบญัชีออกมาจากบญัชีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ท่ีใช้
ประกอบกิจการ ตวัเลขอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในหน้า 139 ดงักล่าว เป็นราคาประเมิน ณ สิน้ปี 
2554 จงึมีราคาสงูกวา่ราคาทนุเดมิท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 138 

 นายมนูญ เดชณรงค์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ หากคิดเป็น
สดัสว่น เป็นรายได้จากในประเทศและรายได้จากตา่งประเทศเทา่ใด  นอกจากนีใ้นปี 2555 ถึงปี 2557 หรือ
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ปีตอ่ ๆ ไป แผนประมาณการของบริษัทฯจะมีรายได้และก าไรเป็นอย่างไร หากใช้ปี 2554 เป็นฐาน รายได้
และก าไรจะเพิ่มขึน้หรือไม ่เพิ่มขึน้ในอตัราสว่นเทา่ใด 

 ประธานฯ ตอบว่า ประมาณการรายได้และรายจ่ายในอนาคต เป็นข้อมูลท่ีบริษัทฯมีไว้
เฉพาะเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกิจการภายในของบริษัทฯ ซึ่งการมองอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอง
อนาคตต่างประเทศ มีความเส่ียงสูงท่ีตวัเลขจริงอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ หากเปิดเผยไปจะเป็น
ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งบริษัทฯต้องมีความรับผิดชอบ และได้ให้นางศรีนวล สมบตัิไพรวนั ตอบค าถามเร่ือง
สดัสว่นรายได้ของบริษัทฯตอ่ไป 

 นางศรีนวล  สมบตัิไพรวนั  ผู้ จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ตอบว่า สัดส่วนรายได้ของ
บริษัทฯ เป็นรายได้จากตา่งประเทศประมาณ 40% และเป็นรายได้จากในประเทศประมาณ 60% 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน 
 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 20 คน จ านวน 979,555 หุ้น) 
   

 มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน       
(งบการเงิน) ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ว่าเป็นงบการเงินอนัถกูต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย 211,676,975 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัตจัิดสรรเงนิก ำไร และกำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอัตราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)  
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2554 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
บริษัทฯมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 760,332,427 บาท เม่ือพิจารณาแล้ว บริษัทฯมี
กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิจดัสรร
เงินก าไรสุทธิประจ าปี 2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้ นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบ-
สตางค์)  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.18 ของก าไรสุทธิ และก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือให้ยกไปเป็นก าไรสะสมต่อไป โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่    
ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2555  

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ น
ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับอนุมตัิ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทฯจะแจ้ง TSD ทนัทีวนันี ้และ TSD จะจดัส่ง
เงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ นในวันท่ี 27 เมษายน 2555 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีรับเงินปันผลโดยวิธี E-Dividend      
คาดวา่เงินปันผลจะเข้าบญัชีธนาคารในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับเงินปันผลเป็นเช็ค 
คาดวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลครบถ้วนทกุคนภายใน 1 สปัดาห์   
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ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นคนใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 
 นายกมล จิรบุรานันท์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ก าไรสะสมของบริษัทฯประมาณ  

5,000 กวา่ล้านบาท คดิเป็นประมาณ  20 บาทตอ่หุ้น  แผนการลงทนุของบริษัทฯมีหรือไม่ หากมีก าไรสะสม
มาก แตไ่ม่ได้น าไปลงทนุ น่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นให้มากขึน้ได้ หากไม่จ่ายเงินปันผลให้มากขึน้   
ก็ต้องมีแผนการลงทุน ซึ่งต้องมีความชดัเจน ว่าจะน าเงินไปลงทุนอะไร ท่ีสร้างผลตอบแทนในอนาคตท่ีดี
ให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า ฐานะการเงินของบริษัทฯต้อง
พิจารณาเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนงบการเงินรวมเป็นเงินท่ีอยู่ในบริษัทตา่ง ๆ ท่ีบริษัทไปลงทุน
ด้วย ซึง่เงินทนุท่ีบริษัทตา่ง ๆ ในกลุม่สหยเูน่ียนมีอยู ่ ทัง้ก าไรสะสมและทนุ  ส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทสหยเูน่ียน
ใช้ในการลงทุนของกิจการบริษัทเอง และจะไม่มีเงินสดเหลือมาก งบการเงินของบริษัทฯเองมีเงินสด
เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งไม่มากนกั ในรายงานประจ าปี หน้า 78 งบการเงินแสดงเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
จ านวน 741 ล้านบาท หากจ่ายเงินปันผลในครัง้นีจ้ านวน 450 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯไม่ได้มีเงินเหลือมาก  
เป็นเงินส ารองไว้ส าหรับลงทุนในอนาคต ส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีบริษัทฯมีอยู่  ทัง้ส่วนท่ีเป็นทุนและส่วน        
ก าไรสะสม ส่วนใหญ่บริษัทฯจะน าไปใช้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีบริษัทฯ    
เห็นวา่มีความสามารถท่ีจะลงทนุได้   

 นายกมล จริบรุานนัท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเพิ่มเตมิวา่ ท่ีแจ้งวา่ Debt to Equity Ratio 
คอ่นข้างต ่ามาก  ในแง่ของการสร้าง Return on Equity (ROE) ให้กบัผู้ ถือหุ้น สามารถให้ Gearing Ratio 
เพิ่มได้มากกว่านี ้ เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้น ตอนนีเ้หมือนใช้ Internal Fund เกือบทัง้หมดใช่
หรือไม ่แนวโน้มนโยบายของบริษัทฯจะเป็นอยา่งไร 

 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า Gearing Ratio ท่ีดีขึน้นัน้ เกิด
จากการขายกิจการบางส่วนของบริษัทฯ โดยเฉพาะในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้ขาย  Wuxi-Union ซึ่งเงินสดท่ี
เข้ามานัน้ ท าให้สภาพคล่องสูงขึน้ และส่วนของตัวธุรกิจท่ีจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่นัน้       
คงต้องใช้ระยะเวลา ขณะนีไ้ม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะมีโครงการลงทุนท่ีแน่นอนอะไรบ้าง แต่ก็         
ได้พิจารณาตวัธุรกิจท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิอยูต่ลอด  แม้กระทัง่การลงทนุในประเทศ เชน่ ธุรกิจผลิตกระตกิน า้ 
ตามท่ีกรรมการผู้อ านวยการได้รายงานไป ก็มีการลงทนุขยายก าลงัการผลิต ในส่วนนัน้บริษัทฯก็มีการเพิ่ม
เงินลงทนุไป  

 นายกมล จิรบุรานนัท์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงงานไฟฟ้าท่ีประเทศจีนท่ี
บริษัทฯได้ขายกิจการไป 2 บริษัทนัน้ ไมแ่นใ่จวา่บริษัทฯตดัสินใจถกูหรือผิด เน่ืองจากภายหลงัรัฐบาลจีนได้
ปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าให้แล้ว และราคาถ่านหินก็ปรับลดลง  หากด าเนินการตอ่ไปผลประกอบการน่าจะ 
ดีขึน้  และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  Phase 1 คือขายได้แล้ว รอส่งมอบให้ลกูค้า โดยรายได้จะรับรู้ในปี 2555 
ประมาณปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 การรับรู้รายได้นีจ้ะไม่ได้อยู่ในงบการรวมใช่หรือไม่ จะมีก าไร
ประมาณเท่าใด และ Phase 2 ได้ขายไปบางส่วนแล้ว ขนาดของโครงการนีเ้ป็นเท่าใด มีมูลค่าโครงการ
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เทา่ใด สว่นท่ีขายไปแล้วคดิเป็นอตัราส่วนเท่าใด  และโครงการอสงัหาริมทรัพย์นีเ้ป็นการลงทนุของบริษัทฯ 
หรือ Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. (SU-SHA) และมีสดัสว่นการลงทนุเป็นเทา่ใด 

 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า การขายโรงไฟฟ้า 2 บริษัท คือ  
Jiyang - Union Cogeneration Co.,Ltd (Jiyang-Union) และ Wuxi - Union โดยปกติก่อนท่ีบริษัทฯจะ
พิจารณาขายโรงไฟฟ้า จะดแูนวโน้มธุรกิจว่าเป็นอย่างไร เพ่ือประเมินก่อนท่ีจะตดัสินใจขาย ซึ่งขณะนัน้
โรงไฟฟ้าทัง้ 2 บริษัท ผลประกอบการเร่ิมขาดทุน และได้มีการประเมินว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขให้
กลบัมามีก าไรได้หรือไม ่ดงันี ้

- Jiyang-Union สว่นหนึง่ของก าไรท่ีมีในอดีตท่ีผา่นมานัน้ ส่วนหนึ่งมาจากเงินช่วยเหลือ
จากทางเมือง เน่ืองจากสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้าอยู่ในหบุเขา  ไม่ได้ใกล้แม่น า้หรือรถไฟ ต้นทนุคา่ถ่านหินจะสงู
กว่าโรงไฟฟ้าอ่ืน เน่ืองจากต้องขนส่งถ่านหินทางรถยนต์ เพราะฉะนัน้ทางเมืองจะมีงบประมาณ เงิน
ช่วยเหลือให้ ซึ่งมีงบประมาณจ ากัด ระยะหลงัทางรัฐบาลจีนตดัเงินช่วยเหลือลดลง บริษัทฯได้ประเมินว่า  
หากเป็นลักษณะของการด าเนินกิจการท่ีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยในส่วนท่ีต้องมีต้นทุนการขนส่ง      
ถ่านหินสงู คงไม่มีผลตอบแทนท่ีดี ประกอบกบัเป็นความต้องการของทางเมืองท่ีจะลงทนุเองด้วย ปัจจบุนั
เทา่ท่ีทราบกิจการก็ยงัไมมี่ก าไร  

- Wuxi-Union ในขณะนีทุ้กโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่ หากมีการขายไอน า้ปริมาณมาก จะมี
ผลตอบแทนสงู ซึง่ในอดีตท่ีผา่นมา Wuxi-Union มีผลประกอบการคอ่นข้างดีมาก เพราะมีการขายไอน า้ใน
สดัส่วนท่ีสงู ในส่วนราคาขายไฟฟ้าท่ีรัฐบาลจีนมีนโยบายปรับเพิ่มให้ตามคา่เชือ้เพลิงท่ีเพิ่มขึน้นัน้ ในทาง
ปฏิบตัท่ีิผา่นมา 2-3 ปี การขอปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้านัน้ท าได้ยากมาก ปรับเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่คุ้ม
กับค่าถ่านหินท่ีปรับเพิ่มขึน้  และอีกปัจจัย คือ แต่เดิม Wuxi-Union ไม่ได้ถือว่าตัง้อยู่ในเขตเมือง และ
ล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทัง้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้เคียง ต่อมาเมืองได้ขยายตวั
ออกมาเร็วมาก ท าให้โดยรอบบริเวณ Wuxi-Union เป็นท่ีอยู่อาศยั  รัฐบาลเกรงว่าจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อม 
จึงกดดันให้โรงงานอุตสาหกรรมย้ายออกไป ลูกค้าของ Wuxi-Union ประมาณ 50% ท่ีเป็นโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีใช้ปริมาณไอน า้มาก เร่ิมย้ายออกไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯสามารถหา
ลูกค้ามาทดแทนได้เพียงธุรกิจขนาดเล็ก ถึงแม้จะปรับราคาขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ได้บ้างตามค่าถ่านหิน แต่
ปริมาณการผลิตก็ไม่คุ้มคา่ หลงัจากตดัสินใจขายกิจการไปแล้ว เท่าท่ีทราบโรงไฟฟ้านีมี้ผลขาดทนุเพิ่มขึน้
ตอ่เน่ือง และต้นปี 2555 ท่ีผา่นมาโรงไฟฟ้านีไ้ด้ปิดกิจการไปแล้ว  
  ส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  คือ Jiashan-Union Development Co.,Ltd. บริษัทฯลงทนุ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทางอ้อมลงทนุผ่านทาง Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. (SU-SHA) 
เพ่ือให้คอยติดตามกิจการตา่ง ๆ ในประเทศจีนให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุ้นใน SU-SHA 100% หาก
รวมการลงทุนทัง้หมดแล้ว บริษัทฯลงทนุใน Jiashan-Union Development Co.,Ltd. เป็นสดัส่วน 49% 
ส าหรับ Phase 1 ท่ีได้ขายหมดแล้ว รอส่งมอบประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2555 หากส่งมอบเรียบร้อย จะ
ปิดงบการเงินรับรู้รายได้ในส่วนของตวั  Jiashan-Union Development Co.,Ltd. แล้วรับรู้เข้ามาในงบ
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การเงินรวมของบริษัทฯ  Phase 1 มีขนาดรวมประมาณ 44,000 ตารางเมตร มีห้องชดุทัง้หมด 174 ห้อง 
ขายไป 168 ห้อง มีการวางมดัจ าแล้วอีก 3 ห้อง คงเหลือ 3 ห้อง ถือว่าขายได้แล้วเกือบทัง้หมด ส่วนมีผล
ก าไรเทา่ใดนัน้ ขณะนีย้งัไมไ่ด้ปิดงบการเงิน หากเทียบเฉพาะรายได้กบัส่วนทนุของ Phase 1 ประมาณการ
ก าไรคาดวา่ประมาณ 200 ล้านบาท 
  นายกมล จิรบรุานนัท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทิศทางการลงทนุของโรงไฟฟ้า
และอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศจีน จะขยายเพิ่มเติมหรือจะรักษาการลงทนุเท่าท่ีมีอยู่ และส่วนแบง่รายได้
ของโรงไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด เน่ืองจากรายได้ของบริษัทฯ40% มาจาก
ตา่งประเทศ และ 60% มาจากในประเทศ 
  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า ส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ หาก
จะมีเงินปันผลมาให้บริษัทฯ จะได้มากหรือน้อยเท่าใด ขณะนีย้ังประมาณการไม่ได้ เน่ืองจากปัจจุบัน
รัฐบาลจีนพยายามจะชะลอตัวเศรษฐกิจของจีน และค่อนข้างเน้นท่ีจะลดความร้อนแรงของธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ลง ในสว่น Phase 2 ได้ก่อสร้างแล้ว และเปิดขายได้บางสว่น กลา่วคือ ส าหรับอาคารส่วนท่ี
ก่อสร้างถึงระดับท่ีสามารถขายได้แล้ว คือ อาคารชุด 2 ชัน้ แบบ Duplex ขายไปแล้วประมาณ 30%  
ส าหรับส่วนของอาคารสงู มี 4 อาคารท่ีเปิดขายได้ ซึ่งขายไปแล้วประมาณ 50% ส่วนอาคารสงู 2 อาคาร 
ซึ่งเป็นห้องชดุขนาดใหญ่ ยงัก่อสร้างไม่ถึงระดบัท่ีจะเปิดขายได้ ปัจจบุนัรัฐบาลจีนมีนโยบายพยายามจะ
ลดการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีของจีน ออกมากล่าวถึงธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ด้วยความแข็งกร้าว ท าให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในขณะนีช้ะลอตวัถึงหยดุชะงกั คงต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร กว่าท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะสามารถเร่ิมด าเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ ส าหรับ    
ผลก าไรจาก Phase 1 คงต้องใช้เพ่ือลงทุนใน Phase 2 ต่อไป เพราะโครงการทัง้หมด หากเต็มโครงการ
จะต้องใช้เงินลงทนุประมาณเกือบ RMB 2,000 ล้าน แตท่นุท่ีช าระไปเป็นเงินทนุไปไมถ่ึง RMB 300 ล้าน  
  นายกมล จิรบุรานนัท์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบนโยบายการตัง้
ส ารองตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ในปีหนึง่จะมีการตัง้ส ารองรายการท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริง แล้วตอ่มามีการโอนกลบั
รายการ นโยบายการตัง้ส ารองท่ีเก่ียวกบัเงินลงทนุ ในปีนีจ้ะมีการตัง้ส ารองรายการพิเศษใดอีกหรือไม ่
  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า  โดยปกติการตัง้ส ารองจะ
พิจารณาจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง และผู้สอบบญัชีจะตรวจสอบว่าสมควรท่ีจะตัง้ส ารองดงักล่าวหรือไม ่
ข้อเท็จจริงเป็นอยา่งไรบริษัทฯต้องชีแ้จงให้ผู้สอบบญัชีพิจารณาทัง้หมด  ส าหรับส่วนของสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ
คาดการณ์ว่าอาจจะด้อยคา่จ านวนมากนัน้ บริษัทฯได้ตัง้ส ารองไปเกือบทัง้หมดแล้ว แต่จะมีเหตกุารณ์ใด
เป็นรายการพิเศษเกิดขึน้มาอีกหรือไมน่ัน้ ยงัไมส่ามารถคาดการณ์ได้ เพราะส่วนมากเหตกุารณ์ท่ีจะต้องตัง้
ส ารองซึง่เป็นรายการพิเศษนัน้ เป็นเหตกุารณ์ท่ีเรียกวา่เหมือนเป็นอบุตัเิหตมุากกวา่ 
  นายบณัฑิต เล่ียวศิริกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯขายโรงไฟฟ้าไป 2 บริษัท 
รายได้ในปีท่ีผา่นมา มาจากการขายสมบตัิเก่า หากไม่ได้มีการขายสมบตัิเก่าอีก ผลประกอบการจะดีเช่นปี
ท่ีผา่นมาหรือไม ่และอนาคตของธุรกิจโรงไฟฟ้า แนวโน้มผลประกอบการจะดีขึน้ หรือจะคอ่ย ๆ หายไป 
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  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า  โรงไฟฟ้าท่ีขายไป 2 บริษัท 
บริษัทหนึ่งขายในปี 2553 อีกบริษัทขายในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัทฯจะดีหรือไม่ หากไม่มีการ
ขายโรงไฟฟ้าอีกนัน้ ขอชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าท่ีขายไปปีท่ีแล้ว มีก าไรจากการขายประมาณ 100 ล้านบาทเศษ  
ซึ่งไม่ได้มากนกั และก าไรของกิจการไม่ได้มาจากการขายโรงไฟฟ้า เพียงแต่ท าให้สภาพคล่องดีขึน้ ส่วน
อนาคตจะมีการขายธุรกิจใดอีกหรือไม่นัน้ ต้องประเมินเป็นแต่ละธุรกิจไป ว่าธุรกิจนัน้มีผลตอบแทนคุ้มค่า
กบัการลงทนุตอ่ไปหรือไม่ ส าหรับส่วนของโรงไฟฟ้าท่ีถามว่าจะมีการขยายการลงทุนหรือไม่นัน้ บริษัทฯมี
การขยายการลงทุนอยู่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีมีปริมาณการขายไอน า้มาก และตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม 
ซึง่ประเมินวา่อนาคตจะมีโรงงานอตุสาหกรรมมาตัง้เพิ่มอีก ก็จะขยายการลงทุนไปตอ่เน่ือง ยกตวัอย่างเช่น 
Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. (Jiashan-Union) บริษัทฯได้ขยายการลงทนุไปเป็นระยะ ในปีนี ้
คาดว่าจะขยายการลงทุนเพิ่มอีกบางส่วน และ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 
(Shangyu-Union) ซึง่มีปริมาณการขายไอน า้มาก ขณะนีค้วามต้องการไอน า้เพิ่มขึน้ถึงเต็มระดบัก าลงัการ
ผลิตท่ีมีอยู่  และยงัมีโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความต้องการไอน า้เพิ่มขึน้อีก โรงไฟฟ้านีจ้ะมีการขยายการ
ลงทนุเพิ่มขึน้มากพอสมควร ส่วนการลงทนุยงัพิจารณาอยู่ว่าจะเพิ่มทุนหรือใช้เงินกู้  ขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ แตล่า่ช้าบ้าง เน่ืองจากปัจจบุนัประเทศจีนมีนโยบายเข้มงวดเร่ืองสิ่งแวดล้อม การขอใบอนญุาต
ตา่ง ๆ ท าได้ยากมาก การลงทนุในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง นอกเหนือจากข้อก าหนดนี ้ในแตล่ะปี
มลภาวะท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมเสียจะต้องลดลงด้วย เพราะฉะนัน้การขยายการลงทนุส่วนนี ้หมายถึงต้องท า
ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมให้ดีมากขึน้กว่าเดิม เพ่ือจะลดปริมาณมลภาวะท่ีปล่อยออกมา ขณะนีก้ารด าเนินการ
อยู่ในขัน้ตอนสุดท้ายของการขอใบอนุญาตแล้ว คาดว่าภายในปี 2555 จะได้รับใบอนุญาต สรุปได้ว่า
โรงไฟฟ้าบางแห่งยังมีศกัยภาพท่ีดีมาก และบางแห่งผลตอบแทนอาจด้อยลงกว่าเดิม ก็จะประเมินใน
อนาคตตอ่ไปวา่จะสามารถรักษาระดบัผลตอบแทนได้หรือไม่เพียงใด  
  นายบัณฑิต เล่ียวศิริกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า หมายถึงโรงไฟฟ้ายังมี
อนาคตอยูใ่ชห่รือไม ่
  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า  โรงไฟฟ้ายังคงมีอนาคตอยู่ 
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีขายไอน า้ในปริมาณมาก สว่นโรงไฟฟ้าท่ีขายไฟฟ้าอย่างเดียวคงอยู่ไม่ได้ ยกตวัอย่าง
เชน่ Qujing-Union ท่ีต้องหยดุกิจการไป กิจการมีผลขาดทนุตอ่เน่ือง เพราะขายไฟฟ้าอย่างเดียว รัฐบาลไม่
ปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าให้ ขณะท่ีต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ จากตวัเลขท่ีดใูน 10 ปีท่ีผ่านมา ตวัเลขคา่ถ่านหิน
ของ Qujing-Union เพิ่มขึน้จากเดมิประมาณ 350% ในขณะท่ีราคาขายไฟฟ้าปรับเพิ่มขึน้ได้เพียง 35% ซึ่ง
ประเมินแล้วไมมี่อนาคต การหยดุกิจการจะเสียหายน้อยกวา่ท่ีจะด าเนินกิจการตอ่ไป  
  นายบณัฑิต เล่ียวศิริกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าท่ีบอ่นอก หินกรูด 
ท่ีได้ปิดกิจการไปเม่ือหลายปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีการตอ่ต้านจากชาวบ้าน เป็นอยา่งไร 
  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า เร่ิมต้นบริษัทฯลงทุนโรงไฟฟ้า  
ท่ีต าบลหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ โดยบริษัท Union Power Development Co.,Ltd. ต่อมาได้
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ปรับเปล่ียนการใช้เชือ้เพลิงจากถ่านหิน เป็นใช้ก๊าซธรรมชาติ และย้ายท่ีตัง้โรงไฟฟ้าจากหินกรูด ไปท่ี
จังหวัดราชบุรี และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) ส่วนโครงการบ่อนอก ไม่ใช่
โครงการของสหยเูน่ียน 
  ดร.สนุิส จลุกะรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ Phase 2 บางส่วนยงัไม่ได้
รับอนุญาตให้ขาย อนาคตจะดีหรือไม่ จะด าเนินการต่อได้หรือไม่ หากต้องหยุดด าเนินการ จะมีผลดีหรือ
ผลเสียอยา่งไร 
  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา  รองประธานฯ  ตอบว่า ขณะนี ้Phase 3 หยุด
ด าเนินการก่อน เพ่ือรอดสูถานการณ์ ส าหรับ Phase 2 ท่ีก่อสร้างแล้ว ขณะนีย้งัไม่สามารถประเมินได้ เม่ือ
ต้นปี 2553 ท่ีผ่านมา ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ค่อนข้างดีมาก แต่เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีความ
ร้อนแรง และการเตบิโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการเดบิโตเร็วมาก จงึเป็นธุรกิจท่ีทางรัฐบาลจีนพยายาม
กดดนัให้ชะลอตวัลง โดยในขัน้แรกมีการก าหนดจ ากัดสินเช่ือของธนาคารตา่ง ๆ  โดยก าหนดให้ธนาคาร
เพิ่มเงินส ารอง ซึง่ท่ีผา่นมามีการก าหนดเงินส ารองเพิ่มขึน้หลายครัง้ รวมทัง้พยายามกดดนัให้ธนาคารปรับ
ดอกเบีย้สินเช่ือเพิ่มขึน้ ปรากฎวา่มาตรการดงักลา่วได้ผลไมม่ากเทา่ท่ีทางรัฐบาลจีนต้องการ เดิมทีในช่วงท่ี
ชะลอตวัในปลายปี 2554 คาดว่าปลายปี 2555 สถานการณ์น่าจะปรับตวัดีขึน้ แต่หลงัจากนายกรัฐมนตรี
ของจีนออกมาพดูถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศจีนในลกัษณะท่ีแข็งกร้าว ก็ท าให้สถานการณ์ยงัคง
ชะงกังนัอยู ่จงึยงัไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จะชะลอตวัถึงหยดุชะงกัไปนานเทา่ใด 
  เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน 
  (หมายเหต ุ:ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 10 คน จ านวน 61,802 หุ้น) 
 

มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 
2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี   
5 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้ นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
450,000,000  บาท  (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท)  และก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือให้ยกไปเป็นก าไรสะสมต่อไป ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,777 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

  
วำระท่ี 5  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร ก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 

5.1 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร  
 

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

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนว
ทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท  
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯก าหนดไว้   

ทัง้นี ้นายยรรยง ตัง้จิตต์กุล กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง   เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ        
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการ-
อิสระของบริษัทฯ และตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยมีรายละเอียดประวตัิของบคุคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้
พิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ   

ก่อนลงมตเิลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
ว่าจะเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คนตามรายนามดงักล่าว กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 200 หุ้น) 
 
  มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็น  
ทัง้ชุด และเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้
 1. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา 2. นายยรรยง  ตัง้จิตต์กลุ  
 3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์      4. นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์  
 5. นายนนัทิยะ  ดารกานนท์     

 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง   
 โดยกรรมการของบริษัท จะมีจ านวน 15 คน ตามรายนามดงันี ้

  1.  นายพนสั  สิมะเสถียร  
    2.  นายสมภพ  อมาตยกลุ  
    3.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา  
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 4.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์  
   5.  นางอารยา  อรุณานนท์ชยั  
 6.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง  

  7.  นายจกัก์ชยั   พานิชพฒัน์  
 8.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ  
 9.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง   

          10. นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ  
  11. นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์  
  12. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ 
  13. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์  
  14. นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์  
  15. นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ 
 
  5.2 พิจำรณำก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้  “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกลุ  นางอารยา อรุณานนท์ชยั นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์   
นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ  กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” 

  
 มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้“กรรมการ

สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษัท  ยกเว้น  นายสมภพ  อมาตยกลุ  นางอารยา 
อรุณานนท์ชยั นางสาวภคนีิ พฤฒิธ ารง นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์ นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ กรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ กรรมการอิสระ”  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย  0 เสียง งดออกเสียง 
0 เสียง   

 
  5.3 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยก าหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทตอ่ปี (เท่ากบัปี 2554) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  

 
 มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ี
เห็นสมควรตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง   
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วำระท่ี  6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2555 และก ำหนดเงนิค่ำตอบแทน 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 51 ก าหนดว่าให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน    
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการขอเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์  ผู้ สอบบญัชี
เลขท่ี 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์  ผู้ สอบบัญชีเลขท่ี 3459 และ/หรือ นายกฤษดา      
เลิศวนา ผู้ สอบบญัชีเลขท่ี 4958 แห่งบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชี           
รับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2555 
(เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2) ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / 
ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการ        
สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอตัรา 1,980,000 บาท ตอ่ปี เพิ่มขึน้จาก
ปีท่ีแล้ว 180,000 บาท ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่  
 

  มติ : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ ผู้สอบ-
บญัชีเลขท่ี 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3459  และ/หรือ นายกฤษดา  
เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4958 แห่งบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ  
บริษัทฯ ประจ าปี 2555 และก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี รวมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
ในอตัรา 1,980,000 บาท ต่อปี ส าหรับค่าบริการอ่ืนไม่มี  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  211,738,977 เสียง  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง   

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม
ครบถ้วนแล้ว จะสรุปคะแนนเสียงและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในล าดับต่อไป หากผู้ ถือหุ้ นคนใดจะมี
ค าแนะน าหรือข้อสงัเกตอ่ืนใดก็เชิญเสนอได้   
  ดร.สนุิส จลุกะรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ระเบียบวาระประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท าไมไม่
มีวาระอ่ืน ๆ  
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามกฎหมายก าหนดว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องก าหนด
วาระประชุมและมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบแต่ละวาระ หากก าหนดวาระอ่ืน ๆ จะไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะไมส่ามารถลงมติในวาระอ่ืน ๆ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้มาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็จะไม่สามารถมอบให้ผู้ ใดลงคะแนนเสียงในวาระอ่ืน ๆ ได้ ตามปกติท่ีผ่านมาใน
การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯทุกครัง้ เม่ือการประชุมได้ด าเนินไปตามระเบียบวาระประชมุครบถ้วนแล้ว 
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ค าแนะน า หรือให้ข้อสงัเกต เพ่ือน ามาพิจารณาหารือเพ่ือ 
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เป็นประโยชน์ร่วมกนั ระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร  
  ดร.สนุิส จุลกะรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากการประชมุผู้ ถือหุ้นปีท่ีแล้ว ท่ีบริษัทฯแจ้งให้
ทราบวา่ โครงการ Oil Sand ได้ผู้ ร่วมลงทนุคือ BP ปัจจบุนัโครงการนีมี้ความคืบหน้าอยา่งไร   

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ ตอบว่า ตามท่ี Value Creation Inc.(VCI) ได้ผู้ ร่วมลงทุนราย
ใหญ่ซึ่งอยู่ในธุรกิจน า้มนั คือ BP นัน้ ขณะนีย้งัด าเนินการตามปกติ ปี 2011ท่ีผ่านมามีการเจาะหลมุเพ่ือ
ศกึษาพืน้ท่ีเพิ่มขึน้อีก 51หลมุ และมีการท า seismic map เพ่ือส ารวจว่าใต้ดินมีน า้มนัตรงไหน มีหินเท่าใด 
แต่งานส ารวจดงักล่าวจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เน่ืองจากมีพืน้ท่ีประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร และ
สามารถท างานส ารวจนีไ้ด้เฉพาะฤดูหนาวเท่านัน้  ตามแผนงานของ BP หากทุกอย่างเป็นไปตาม
ก าหนดการท่ีวางแผนไว้ จะมีผลผลิตน า้มนัออกมาครัง้แรกในปี 2018 อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนท่ีไม่ใช่เป็นการ
ร่วมทนุกบั BP คือ ปีท่ีแล้วได้มีการรวบรวมพืน้ท่ีดิน ซึ่งเดิมกระจดักระจายอยู่ มีการแลกเปล่ียนท่ีดินกนักบั 
Imperial Oil Limited เพ่ือรวบรวมท่ีดินให้เป็นแปลงเดียว เพ่ือการส ารวจและการท างานท าได้สะดวกขึน้ 
การรวบรวมท่ีดนิดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงนีอ้ยู่ในระหว่างการเจรจากับ Partner หลาย ๆ แห่ง ส่วน
แรก คือ เจรจาโครงการ Upgrader คือ การเปล่ียนจากน า้มนัหนกัเป็นน า้มนัเบา เพ่ือให้ได้ราคาดีขึน้ ส่วนท่ี
สอง คือ เจรจาการทดลองเทคโนโลยี สว่นท่ีสาม คือ เจรจาการเพิ่มทนุจากผู้ ท่ีสนใจ โดยสรุปโครงการนีจ้ะมี 
2 สว่น สว่นแรก คือ สว่นท่ีเก่ียวข้องกบั BP มีความเส่ียงน้อย ซึ่งกว่าจะมีผลผลิตน า้มนัออกมาก็ประมาณปี 
2018 สว่นท่ีสอง คือ สว่นท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกบั BP ความเส่ียงมีมากกวา่ แตห่ากส าเร็จ จะเป็นผลดีอย่าง
มหาศาล 

ท่ีประชุมรับทราบ ต่อจากนัน้ประธานฯได้แจ้งสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่ีประชุม
ทราบ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณนางสาว  
เครือวลัย์ ศรีศภุผล ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่ีเป็นพยานในการนบัคะแนน  
และกลา่วในนามคณะกรรมการขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วปิดประชมุ  
 
 

เลิกประชมุเวลา 12.00  น. 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                                   (  นายพนสั  สิมะเสถียร  ) 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                                  (  นางศริินนัท์  ศนัสนาคม  ) 


