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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20 
 ของ  

บริษัท สหยูเนีย่น จ ำกดั (มหำชน) 
ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ   เลขท่ี 1828  ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                                                 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชมุเวลา  10.30  น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม และ  
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 259 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 
163,514,577 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 54.50 ของหุ้นทนุจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  
ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี.้- 

 
  1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ 

2.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
ก าหนดคา่ตอบแทน 

    3.  นางอารยา  อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
     กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 4.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
  5.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

      ก าหนดคา่ตอบแทน 
 6.  นางบศุราค า  นีลวชัระ  กรรมการอิสระ  

7.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ 
8.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  กรรมการ  
9.  นายวิชยั  ชยัฐานียชาติ กรรมการ 

           10.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ กรรมการ 
            11.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ 

           12.  นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 
   

กรรมการท่ีลาประชมุ 
 
1.  นางอจัฉรา   จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ กรรมการ 
3.  นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 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 าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่า ในการ     
ลงมติในแตล่ะวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 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 และชูใบลงคะแนนขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะน าคะแนน
ดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด  และเพ่ือความโปร่งใสในการ
นบัคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางอุษณา สร้อยแสงจันทร์       
ผู้ รับมอบฉนัทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) รับเป็นพยานในการนบัคะแนน  

จากนัน้ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองท่ีมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทาง
เว็บไซต์นัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 19 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 19 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว และสอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 ตามท่ีได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าว ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรอง  

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 14 คน จ านวน 2,304,925 หุ้น) 
   

 มติ :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 19 ว่าเป็น
รายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 165,783,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 36,500 เสียง   
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานฯ ขอให้นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ  
  นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า      
ในปี 2555 เศรษฐกิจโลกชะลอตวัมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ จากปัญหาหนีส้าธารณะในยโุรปท่ียงัไม่คล่ีคลาย 
ปัญหานโยบายการคลงัท่ีไมแ่นน่อนของสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจเอเชียโดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่ น ยงัขยายตวั
ในอตัราต ่า  การส่งออกของจีนและกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศไทย  ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเอเชียเป็นภูมิภาคท่ีส าคญัท่ีพยุงเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากยังมีการ
ขยายตวั 
  ส าหรับประเทศไทย แม้การบริโภคและการลงทุนจะได้รับการกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐ 
ท าให้เศรษฐกิจในปี 2555 ขยายตวัถึง 6.4 % แต่อตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทท่ีแข็งค่า จากการท่ีเงินทุน
ต่างประเทศไหลเข้ามาจ านวนมาก เป็นตวัแปรส าคญัต่อรายได้จากการส่งออก อีกทัง้ต้นทุนการผลิตท่ี
ปรับตัวสูงขึน้มาก จากนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาทต่อวัน และการปรับขึน้ของพลังงาน ค่าไฟฟ้า         
คา่ขนสง่ ท าให้ธุรกิจและอตุสาหกรรมในประเทศต้องมีการปรับตวั  เพ่ือท่ีจะสามารถแขง่ขนัได้ 
  ธุรกิจกลุ่มสหยูเน่ียน แม้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว แต่ได้พยายาม
ปรับตวัและบริหารจดัการ  เร่ืองการลดต้นทนุการผลิต  ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
การขยายการลงทุน พัฒนาคุณภาพ และสร้างความแตกต่าง เพ่ือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ            
อยูต่ลอดเวลา  รวมถึงความระมดัระวงัรอบคอบ ในการจดัการด้านการเงิน  คณุภาพของสินค้า การส่งมอบ
ท่ีตรงเวลา จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจได้สร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือแก่คู่ค้า จึงท าให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลกูค้ามายาวนาน ผลประกอบการโดยรวมในปี 2555 จงึดีกวา่เป้าหมาย และสงูกวา่ปี 2554 

ธุรกิจท่ีบริษัทฯลงทนุในประเทศ 
- กลุ่มธุรกิจสิ่งทอ เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากค าสั่งซือ้ท่ีลดลงและไม่แน่นอน การแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรง ในขณะท่ี     
ราคาวัตถุดิบยังผันผวน ยากต่อการควบคุมต้นทุน ซึ่งเป็นสภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก มิใช่เฉพาะใน
ประเทศไทย ปัจจยัเร่ืองค่าแรงและค่าไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มสูงขึน้ คาดว่าจะยงัมีผลกระทบต่อไปในปี 2556   
อีกทัง้ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า  ก็เป็นตัวแปรท่ีส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันต่อตลาดส่งออก           
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ความได้เปรียบของบริษัทฯ มาจากเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลกูค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า         
ทัง้คณุภาพ ปริมาณ และการสง่มอบท่ีตรงเวลา 

- กลุ่มธุรกิจพลาสติก ได้รับอานิสงส์จากอุตสหกรรมยานยนต์ท่ีเติบโตภายในประเทศ  
โรงงานอตุสาหกรรมของบริษัทในกลุ่มไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภยัเม่ือปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555  
ขณะท่ีโรงงานชิน้ส่วนของลกูค้าท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหลายแห่งประสบความเสียหาย  ลกูค้าหลาย
รายได้โอนงานมาให้บริษัทฯในกลุ่มเป็นผู้ ผลิต ประกอบกับนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ท าให้              
ผลประกอบการในปี 2555 ดีกวา่ปี 2554 มาก 

- กลุม่ผลิตภณัฑ์โลหะไร้สนิม  ผลิตภณัฑ์เป็นกระตกิน า้และกระติกใส่อาหารสญุญากาศ
น า้หนกัเบา และท่อโลหะไร้สนิมซึ่งท าเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ยอดขายเติบโตดี และมีผลประกอบการดีกว่า   
ปี 2554 บริษัทฯพยายามพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั เพ่ือขยายตลาดอยา่งตอ่เน่ือง 

- กลุ่มธุรกิจยางและผลิตภณัฑ์จากยาง ราคายางพารามีความผนัผวน และมีผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ผู้ ซือ้ลดปริมาณการซือ้ เม่ือก าลงัการผลิตลดลง จึงท าให้ต้นทนุตอ่หน่วยสงูขึน้ 
อยา่งไรก็ตามด้วยคณุสมบตัขิองยางธรรมชาติ  ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานท่ีต้องการความแข็งแรงเป็นหลกั                                            
ท าให้ความต้องการยางพาราในระยะยาวยงัมีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าท่ีมีความต้องการสินค้าคณุภาพสงู  
บริษัทฯพยายามพฒันาในด้านคณุภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ได้รับความไว้วางใจจาก
ลกูค้า และสามารถขยายตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้มากขึน้ 

- กลุ่มธุรกิจการค้า บริษัทในกลุ่มเป็นตัวแทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เก่ียวเน่ือง ให้บริการ และเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจด้านเทคโนโลย่ี ปัจจุบันเป็นตัวแทนจ าหน่าย Hardware 
Software และผลิตภัณฑ์ด้านบริการของ IBM รวมทัง้สินค้าหลากหลายย่ีห้ออ่ืน ๆ มีผลประกอบการใน     
ปี 2555 ดีกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะสินค้า Software มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง มี Business Partners  
Innovation Center ท่ีลกูค้าสามารถสมัผสั และเรียนรู้เทคโนโลยี Cloud ของ IBM ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

- ธุรกิจพลงังาน บริษัทฯมีการลงทนุในบริษัท ราชบรีุพาวเวอร์ จ ากดั ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง เพ่ือผลิตไฟฟ้า และจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
ด าเนินงานตามมาตรฐานจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภัย 
TIS/OHSAS 18001 มีผลการด าเนินงานท่ีดีตอ่เน่ือง 

ธุรกิจท่ีบริษัทฯลงทนุในตา่งประเทศ 
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน  ผลประกอบการในปี 2555 โดยรวมคอ่นข้างดี เน่ืองจาก

ราคาถ่านหินมีการปรับตวัไม่มาก รวมถึงมีปริมาณการขายไอน า้เพิ่มขึน้ จากสภาวะเศรษฐกิจของจีนท่ี
ขยายตวัช้าลง และความเข้มงวดในการควบคมุโรงไฟฟ้าในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายของจีนท่ี
ส่งเสริมโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทดแทนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ท าให้บริษัทฯตดัสินใจขายเงินลงทนุใน Jiangsu -
Union Cogeneration Group Co., Ltd. (Jiangsu-Union) (เดิมช่ือ Yixing-Union Cogeneration 
Co.,Ltd.) ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 แห่ง และโรงงานกรดมะนาว ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
Jiangsu-Union เน่ืองจากประเมินวา่ผลตอบแทนในอนาคตมีความไมแ่นน่อน   
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-   ธุรกิจเคมี  
Citric Acid (กรดมะนาว) จากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจโลก ท าให้ความต้องการ

เพิ่มขึน้ไมม่ากนกั โรงงานในประเทศจีนตา่งเพิ่มก าลงัการผลิต เน่ืองจากโรงงานในประเทศท่ีพฒันาแล้วได้
ทยอยเลิกการผลิตไป การแข่งขนัจึงรุนแรง และไม่สามารถจ าหน่ายได้เต็มก าลงัการผลิต  ผลประกอบการ
ไม่ดีนกั ในไตรมาสท่ี 4/2555 บริษัทฯ จึงได้มีมติขายเงินลงทนุในโรงงานกรดมะนาวไปพร้อมกบัโรงไฟฟ้า 
Jiangsu-Union เน่ืองจากโรงงานอยูบ่ริเวณเดียวกนัและต้องพึง่พาพลงังานและไอน า้จากโรงไฟฟ้า 

Phthalic Anhydride ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศจีน ได้มีการปรับเปล่ียนการใช้วตัถดุบิ เพ่ือให้สามารถบริหารเร่ืองต้นทนุได้ดีขึน้ แนวโน้มในปี 2556 
นา่จะดีขึน้ 

-  ธุรกิจสิ่งทอ  
โรงงานป่ันด้ายและฟอกย้อม จากการย้ายโรงงานมารวมกันของโรงงานป่ันด้ายและ    

ฟอกย้อม ท าให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพขึน้ และลดต้นทนุได้บางสว่น แตเ่น่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมยงัไมเ่อือ้ตอ่การฟืน้ตวัของตลาดสิ่งทอ แนวโน้มจงึจะยงัไมดี่ขึน้มากนกั 

โรงงานผลิตพรมรถยนต์ ธุรกิจไปได้ดี อยู่ระหว่างการขยายก าลังการผลิต  เน่ืองจาก
แนวโน้มการใช้รถยนต์ในประเทศจีนยงัดีอยู ่

-  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
โครงการท่ีเมือง Jiashan มณฑล Zhejiang เป็นโครงการท่ีดีท่ีสุดในเมือง อยู่ติดแม่น า้    

เนือ้ท่ีประมาณ 58 ไร่ ขณะนีก้ าลงัด าเนินการในระยะท่ี 3 ท่ีเป็นอาคารสงู 6 อาคาร คาดว่าโครงการจะเสร็จ
สิน้ปลายปี 2557 ในส่วนของโครงการระยะท่ี 1 ได้โอนให้ลูกค้าและรับรู้รายได้แล้ว โครงการระยะท่ี 2 
จ าหนา่ยได้เกือบหมดแล้ว 

โครงการท่ีเมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang  เป็นโครงการใหม่ มีการจดัตัง้บริษัท 
Zhejiang-Union Property Co., Ltd. ด้วยทนุจดทะเบียน RMB 100 ล้าน  โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย มี
สัดส่วนการถือหุ้ นรวม 35%  เพ่ือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีพืน้ท่ี ท่ีดิน 7,669 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยอาคารร้านค้าเชิงพาณิชย์และท่ีอยูอ่าศยั พร้อมท่ีจอดรถ ขณะนีอ้ยู่ในช่วงพฒันาแบบ มีลกูค้า
ให้ความสนใจจบัจองสว่นท่ีเป็นร้านค้าบ้างแล้ว   
  ในปี 2555 ผลการด าเนินงานของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีสินทรัพย์รวม 13,098 ล้านบาท หนีส้ินรวม 859 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 12,238 ล้านบาท
ก าไรสทุธิประจ าปี 1,016 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 23,247 ล้านบาท หนีส้ินรวม 5,672 
ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 17,575 ล้านบาท ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯรวม 1,229 
ล้านบาท  
    
  มต ิ: ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุน  หรืองบการเงนิ ประจ าปี  
 ส้ินสุด วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปี
บญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี
พิจารณาอนมุตั ิ  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน 
หรืองบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนงัสือรายงานประจ าปี 2555 ตัง้แตห่น้า 
77 เป็นต้นไป   

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม ่
 นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ตามท่ีบริษัทฯได้ขายเงินลงทุนใน

ประเทศจีนไป มีก าไรจากการขายเทา่ใด เป็นธุรกิจประเภทใด  ส าหรับในประเทศจีนธุรกิจประเภทท่ีขายไป 
บริษัทฯจะไม่ท าแล้วใช่หรือไม่ หากจะยังคงท าอยู่ จะน าเงินท่ีได้นีไ้ปลงทุนในธุรกิจเดิมท่ียังท าอยู่  หรือมี
แนวทางท่ีจะใช้ลงทนุในโครงการใดตอ่ไป  

 ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 2 บริษัท 
และอีก 1 บริษัทคือ โรงงานกรดมะนาว โดยทัง้ 3 บริษัทนีอ้ยูใ่นกลุม่บริษัทเดียวกนั   

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ ตอบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีก าไรจาก
การขายเงินลงทุนรวมประมาณ 173 ล้านบาท ในประเทศจีนปัจจุบนับริษัทฯยงัมีธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ ได้แก่
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีเมือง Shangyu และเมือง Jiashan ส าหรับเงินท่ีได้รับจากการขายเงิน
ลงทนุ ยงัไมมี่แนวทางชดัเจนวา่จะลงทนุในธุรกิจด้านใด ก าลงัพิจารณาโครงการลงทนุอยู ่ 

 นายกมล จิรบุรานันท์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การขายเงินลงทุนดงักล่าวบริษัทฯ       
มีก าไรจากการขาย หากเทียบมลูคา่ขายกบั Investment Cost แตเ่ม่ือเทียบกบั Equity Value มลูคา่ขาย
น้อยกว่า Equity Value มาก การขายเงินลงทนุดงักล่าว มีมลูคา่ขายต ่ากว่ามลูคา่ท่ีควรจะเป็นหรือไม่ และ 
เน่ืองจากเป็นรายการค่อนข้างใหญ่ ผลสืบเน่ืองจากการขายเงินลงทุนนี ้จะท าให้งบการเงินปี 2556 มี
รายได้รวมในงบการเงินรวมลดลงไปมาก บริษัทฯมีแนวทางในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 
  ประธานฯ ตอบว่า Equity Value ท่ีมีมูลค่าค่อนข้างสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษัท Jiangsu-
Union มีเงินปันผลท่ียงัไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา ซึ่งถือเป็นก าไรท่ียงัไม่ได้จดัสรร ในการซือ้ขาย
บริษัทฯขายเฉพาะเงินลงทนุ ในส่วนของเงินปันผลซึ่งยงัไม่ได้มีการด าเนินการ ตามข้อตกลงในการขายเงิน
ลงทนุ ก าไรทัง้หมดจะต้องด าเนินการจ่ายเป็นเงินปันผล มูลค่าหุ้นของบริษัทฯจะเหลือเพียงมลูคา่ของเงิน
ลงทุน บริษัทฯขายมูลค่าเงินลงทุนไป และได้ก าไรจากการขายประมาณ 173 ล้านบาท ส าหรับเงินปันผล
ส่วนหนึ่งบริษัทฯได้รับมาตอนปลายปี 2555 ประมาณ 279 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือประมาณ 600 ล้านบาท 
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ได้รับเม่ือต้นปี 2556 นี ้ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขการซือ้ขายคือ เม่ือได้รับเงินปันผลครบถ้วน จึงจะด าเนินการ     
โอนหุ้นให้ ส าหรับผลสืบเน่ืองจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว ในปี 2556 จะไม่มีผลกระทบกับรายได้รวม    
ในงบการเงินรวม เน่ืองจากทัง้ 3 บริษัทท่ีได้ขายไปเป็นบริษัทร่วม แต่ผลด าเนินงานคือก าไร อาจได้รับ
ผลกระทบ เน่ืองจากตามปกติบริษัทฯต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทร่วม    
แต่คาดว่าผลด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อาจมีผลด าเนินงานดีขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทฯได้รับเงินปันผลและก าไรจากการขายเงินลงทนุดงักลา่ว  

การตดัสินใจขายเงินลงทุนนี ้บริษัทฯได้พิจารณาประเมินอนาคตของโรงไฟฟ้า ซึ่งหากจะ
ให้มีผลด าเนินงานท่ีดีเช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้าท่ีเหลืออยู่ จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีมี
ปริมาณการขายไอน า้มากกว่าปริมาณการขายไฟฟ้า เน่ืองจากการปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าค่อนข้างยาก 
ถึงแม้ว่าภาครัฐของจีนจะมีนโยบายปรับลดค่าเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ก็ตาม ท่ีผ่านมา 2-3 ปี การขอ
ปรับราคาขายไฟฟ้าไมไ่ด้รับการตอบสนอง สว่นของไอน า้เป็นการขายให้กบัเอกชนโดยตรง เจรจากบัภาครัฐ
ในท้องท่ีเท่านัน้ สามารถปรับราคาขายไอน า้ได้ โรงไฟฟ้าท่ีขายไปคือ Jiangsu-Union ระยะหลงัใน 2 ปีท่ี
ผ่านมา ผลการด าเนินงานเร่ิมลดลง จากท่ีเคยได้ผลตอบแทนประมาณ 10% - 20 % ปี 2553 ลดลงเหลือ
ประมาณ 11% และปี 2554 ลดลงเหลือประมาณ 9% ประเมินแล้วการท่ีจะขายไอน า้เพิ่มขึน้คอ่นข้างยาก 
เน่ืองจากส่วนหนึ่งเป็นการขายให้กับนิคมอตุสาหกรรมซึ่งมีปริมาณขายไม่มากนกั อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือใช้เองของโรงงานผลิตกรดมะนาว ซึ่งส่วนของการใช้เองนีค้าดว่าจะมีปัญหาไปอีก
ระยะหนึ่ง เพราะปริมาณท่ีคาดว่าจะใช้เพิ่มขึน้นัน้ ไม่สามารถเพิ่มได้ จากปัญหาการขายสินค้ากรดมะนาว 
ประเมินวา่ในระยะปานกลางโรงไฟฟ้าดงักลา่วจะไมใ่ห้ผลตอบแทนท่ีสงูพอ ส าหรับโรงงานกรดมะนาว ได้มี
การขยายโรงงาน ปรากฎว่าหลงัจากขยายโรงงานแล้ว เศรษฐกิจโลกมีปัญหา ส่วนท่ีขยายไม่สามารถขาย
เพิ่มได้ สว่นของโรงงานเดมิท่ีมีอยูก็่มีการขายลดลง ดงันัน้โรงงานกรดมะนาวจึงมีผลขาดทนุคอ่นข้างมากใน
ปี 2555 ท่ีผา่นมา  

นายโชคบุญ จิตรประดบัศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานประจ าปีปีต่อไป อยากให้
จดัท าเป็น Chart แสดงแต่ละประเภทของธุรกิจว่ามีสัดส่วนเท่าใดของธุรกิจรวม รวมทัง้แสดงรายได้ของ   
แตล่ะประเภทธุรกิจ เพ่ือให้ทราบว่ารายได้หลกัของบริษัทฯมาจากกลุ่มธุรกิจใด ส าหรับปีนีพ้อท่ีจะบอกได้
หรือไม่ว่าธุรกิจคอมพิวเตอร์มีรายได้เป็นสัดส่วนเท่าใดของธุรกิจรวม และแนวโน้มในอนาคตธุรกิจนีจ้ะดี
หรือไม ่ 

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้ อ านวยการ ตอบว่า ยอดขายในกลุ่ม Trading 
ซึ่งรวมธุรกิจคอมพิวเตอร์ มียอดขายปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท สร้างผลตอบแทนให้โดยประมาณ
ใกล้เคียง 10% ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานแต่ละปี ผลตอบแทนในแตล่ะปีไม่แน่นอน เน่ืองจากธุรกิจ
คอมพิวเตอร์มีการแข่งขนัสูง และอาจมีการตัง้ส ารองต่าง ๆ ตามนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ      
ท่ีคอ่นข้างเข้มงวด ส าหรับรายได้รวมของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการลงทนุในบริษัทในกลุ่ม
ในต่างประเทศและในประเทศ บริษัทในกลุ่มในประเทศ ธุรกิจพลาสติก เป็นรายได้หลกัส่วนหนึ่ง ท่ีสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุคอ่นข้างดี ส าหรับธุรกิจสิ่งทอ ยงัไมฟื่น้ตวัจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีปัญหา  
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ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม บางส่วนอยู่ในรายงาน
ประจ าปี และงบการเงินของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ ส าหรับ Chart จะขอรับไปพิจารณา
วา่จะสามารถจดัท าในลกัษณะใดได้บ้าง โดยการเปิดเผยจะต้องไมท่ าให้เกิดผลเสียกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน 
 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 33 คน จ านวน 31,523,519 หุ้น) 
   

 มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน 
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  197,306,521 เสียง  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 36,500 เสียง   

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ในอัตราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)  
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2555 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ี
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
บริษัทฯมีก าไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 1,016,291,639 บาท เม่ือพิจารณาแล้วบริษัทฯ       
มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2555 เป็นเงินปันผลจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่ง-
บาทห้าสิบสตางค์)  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 44.28 ของก าไรสุทธิ ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นก าไรสะสม
ต่อไป  โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2556  

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ด าเนินการจดัส่งเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2556 เป็นต้นไป    

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม ่
นายอมัริณ ภทัรนาวิก ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ หลายปีท่ีผา่นมาบริษัทฯจ่ายเงินปันผล

ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท มีแนวทางท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่านีห้รือไม่ และหากในระหว่างปีมี
ก าไรมากพอ จะพิจารณาจา่ยเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ได้หรือไม ่และมีแนวคดิท่ีจะจา่ยเป็นหุ้นปันผลหรือไม ่  

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯพิจารณาการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ในแต่ละปี โดยพยายามรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ค่อนข้างท่ีจะไม่น้อยกว่าผลตอบแทนท่ี       
ผู้ ถือหุ้นควรจะได้รับจากการลงทนุ อตัราการจ่ายเงินปันผลมากกว่า40% เป็น Payout Ratio ใกล้เคียงหรือ
มากกว่ามาตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราการ
จ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึน้หรือลดลง ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ส าหรับการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้       



9/16 

ในส่วนการด าเนินการส าหรับบริษัทฯคิดว่าคงไม่สะดวก เน่ืองจากบริษัทฯมีธุรกิจหลกัคือการลงทนุ รายได้
สว่นใหญ่คอ่นข้างมากจะได้รับในช่วงคร่ึงปีแรก ส าหรับคร่ึงปีหลงัจะมีรายได้คอ่นข้างน้อย และมีคา่ใช้จ่าย
เป็นสว่นใหญ่  บริษัทฯไม่ได้มีรายได้จากการขายหรืออ่ืนๆ ท่ีได้รับสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี ส าหรับแนวคิดท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพิ่มทุนหรือหุ้นปันผลนัน้ บริษัทฯคิดว่าผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับประโยชน์ในเร่ืองนี ้หากเพิ่ม
เป็นหุ้นไป Book Value หรือมลูคา่หุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอยูเ่ดมิ ไมไ่ด้มีมลูคา่เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด  

นายธนายสุ โฆสิตสกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯมีผลการด าเนินงานดี การ
บริหารงานดีสม ่าเสมอ แตท่ี่ผู้ ถือหุ้นกงัวลคือ การเติบโต ลกัษณะของบริษัทฯเป็น Holding Company หาก
บริษัทในกลุ่มไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้ บริษัทฯจะไม่มีรายได้เพียงพอท่ีจะสามารถพิจารณาได้ว่าจะจ่าย    
เงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้มากน้อยเท่าใด เงินของบริษัทฯซึ่งเป็น Holding Company ในบริษัทในกลุ่ม
ทัง้หมด มีรวมประมาณ 6,000 ล้านบาท เฉพาะเงินสดประมาณ 5,700 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตมาตลอด
ทุกปี ผู้ ถือหุ้ นอยากเห็นว่า ถ้าไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ น เงินส่วนนีจ้ะไปลงทุนในธุรกิจใด         
ท่ีคิดว่าจะได้ Yield ดีกว่าท่ีจะคงรักษาเงินไว้อย่างนี ้โดยไม่ได้เกิดประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น หากมีเงินเหลืออยู ่
ไม่ได้มีโครงการลงทุนเพิ่มเติม ควรจะน ากลับมาให้ผู้ ถือหุ้น ในรูปเงินปันผล หรือซือ้หุ้นคืน ให้จ านวนหุ้น
น้อยลง เพื่อ Dividend Ratio เพิ่มสงูขึน้  

ประธานฯ ตอบว่า ส าหรับเงินท่ีมีอยู่ คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาโครงการลงทุน
ตลอดเวลา ว่าจะสามารถน าเงินท่ีมีไปลงทุนในโครงการใด ท่ีมีโอกาสท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีดี มีหลาย
โครงการท่ีก าลงัวิเคราะห์และศกึษาอยู่ ทัง้นี ้หากมีการลงทนุในโครงการใหม่ ในระยะเร่ิมแรกผลตอบแทน
จะไมไ่ด้รับมาทนัที ต้องมีชว่งระยะเวลาพอสมควร ส าหรับเงินสดของบริษัทฯในบริษัทในกลุ่มท่ีว่ามีอยู่มาก
นัน้ บางบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทฯไม่สามารถก าหนดการใช้เงินได้ฝ่ายเดียว แต่ได้มีการหารือกับ     
ผู้ ถือหุ้นตลอดเวลาว่า หากไม่มีโครงการลงทุน ขอให้จ่ายเงินปันผล ส่วนใหญ่ผู้ ถือหุ้นก็ให้ความเห็นชอบ 
ส าหรับบริษัทในกลุ่มท่ีด าเนินงานอยู่ปัจจุบนั หากไม่มีแผนการลงทุนหรือขยายงานท่ีชัดเจน บริษัทฯมี
นโยบายให้บริษัทในกลุ่มจ่ายเงินปันผลจากก าไรทัง้หมด และเป็นหน้าท่ีของบริษัทฯต้องพยายามหา
โครงการลงทุนเพิ่มเติม ดงันัน้เงินสดคงเหลือของบริษัทในกลุ่มจะไม่เพิ่มขึน้มากนกั นอกจากนีบ้ริษัทใน
กลุ่มท่ีไม่ได้มีการขยายงานชดัเจน อาจมีเงินสดเพิ่มขึน้จากเงินลงทุนท่ีลงทนุไว้ในทรัพย์สินใช้ด าเนินงาน 
คือจะเป็นกระแสเงินสดเพิ่มเข้ามาจากค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน ไม่ได้เพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงาน 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วไม่มีแผนงานท่ีจะใช้เงินลงทนุในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญั จะรับความคิด
เห็นของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาประกอบตอ่ไป 

นายจณัตว์ สุชาโต ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า มีการจดัตัง้บริษัทในกลุ่มใหม่ 2 บริษัท ถือเป็น
โครงการลงทนุใหมใ่นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใชห่รือไม่ 

ประธานฯ ตอบว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนใหม่ และยังมีโครงการลงทุนอ่ืนๆ        
ท่ีก าลงัพิจารณา 

นายกมล จิรบรุานนัท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ในปี 2552 มีการขายท่ีดินของบริษัทใน
กลุ่ม ซึ่งราคาท่ีขายเทียบกบัต้นทุนท่ีดินท่ีซือ้มาตา่งกันมาก สินทรัพย์ของบริษัทฯมีอยู่คอ่นข้างมาก จะท า
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อย่างไรให้ ROA ROE มีการเติบโตเพิ่มขึน้ หุ้นของบริษัทฯมีราคาตลาดต ่ากว่ามลูคา่ของหุ้น ทกุปีบริษัทฯ
ให้เงินปันผลเทา่เดิม โดยมี Payout Ratio เป็นค าตอบ การลงทนุของบริษัทฯท่ีผ่านมา เช่น โรงไฟฟ้า มีการ
ลงทนุไป ตอ่มา 4-5 ปี ก็ขายเงินลงทุน คงต้องพิจารณาประสิทธิภาพในการลงทนุ การพิจารณาโครงการ
ลงทนุควรเป็นการลงทนุระยะยาว  

ประธานฯ ตอบว่า ท่ีดินท่ีบางปะกงท่ีบริษัทในกลุ่มขายไปและได้ก าไรจากการขาย
คอ่นข้างมาก มีปัจจยัประกอบคือ ต้นทนุท่ีดินคอ่นข้างต ่า เป็นท่ีดินท่ีว่างลง เน่ืองจากธุรกิจสิ่งทอมีปัญหา
มาก จ าเป็นต้องลดก าลังการผลิตลง จึงสามารถน าท่ีดินส่วนนัน้ไปขายได้ โดยมีราคาขายท่ีค่อนข้างดี
เน่ืองจากมีปัจจยัแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยคือ ท่ีดินติดกบัท่ีดินของผู้ ซือ้ และผู้ ซือ้ต้องการขยายงานตอ่เน่ืองกบั
ท่ีดินของตน นอกจากท่ีดินดงักล่าว บริษัทฯยงัมีท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ สามารถน าไปพฒันาหาประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนได้มากกวา่ท าธุรกิจปัจจบุนั แตต้่องรอปัจจยัสิ่งแวดล้อมและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งคาดว่าอีก
ประมาณ 5-7 ปี จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศกัยภาพท่ีควรมี ส่วนโครงการลงทุนของบริษัทฯทุก
โครงการ บริษัทฯมีเจตนาท่ีจะลงทนุในระยะยาว ไมมี่เจตนาหาก าไรจากการขายเงินลงทนุ  โรงไฟฟ้าท่ีขาย
ไปส่วนใหญ่ด าเนินงานมากว่า 10 ปี ผลกระทบจากสถานการณ์ในการลงทุนเทียบกับสิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไป มีผลเปล่ียนแปลงไปประมาณ 75% การพิจารณาจะประเมินแนวโน้มในอนาคต ผลตอบแทน 
และความเส่ียง โดยพิจารณาเป็นแตล่ะโครงการไป  

นายกมล จิรบรุานนัท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่า รายละเอียดโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
เมือง Shaoxing เป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ตอบว่า จากการศึกษาข้อมลู โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเมือง Shaoxing คาด
วา่จะมีผลตอบแทนจากการลงทนุไม่ต ่ากว่า 25% โดยในระยะตอ่ไปบริษัทฯต้องการใช้เป็นบริษัทน าร่องใน
การท่ีจะพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในเมืองอ่ืนๆ กล่าวคือ ในประเทศจีนแต่ละเมือง บริษัทท่ีจะด าเนินธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในเมืองนัน้ 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน 
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 35 คน จ านวน 3,124,848 หุ้น) 
 

มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2555 เป็น      
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นของบริษัทฯ ณ วันท่ี         
5 เมษายน 2556 ในอัตราหุ้ นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
450,000,000 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.28 ของก าไรสุทธิ และก าไรสุทธิส่วนท่ี
เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 199,576,669 เสียง  
ไมเ่ห็นด้วย 854,700 เสียง  งดออกเสียง 36,500 เสียง 

  
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบั
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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. นางอารยา  อรุณานนท์ชยั  
  2. นางบศุราค า  นีลวชัระ  

3. นายวิชยั  ชยัฐานียชาต ิ  
4. นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  
5. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์  
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนว

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

ทัง้นี ้นางอารยา อรุณานนท์ชยั และนางบศุราค า นีลวชัระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ท่ีได้รับ
การเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง  เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และมีคุณสมบตัิของ
กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.         
โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             
นิยามกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  4 และ 5 ซึ่งได้
สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ    

ก่อนลงมตเิลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
ว่าจะเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คนตามรายนามดงักล่าว กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

นางก่ิงกาญจน์ วรชยัคณุากร ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการ
เป็นทัง้ชดุ โดยเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 100 หุ้น) 
 
  มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชุด และ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 5 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้
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1. นางอารยา  อรุณานนท์ชยั  2. นางบศุราค า นีลวชัระ  
3. นายวิชยั  ชยัฐานียชาต ิ  4. นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  

  5. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์   
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  200,431,469 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง   

 โดยกรรมการของบริษัท จะมีจ านวน 15 คน ตามรายนามดงันี ้
  1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา  

 2.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ 
 3.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย  
   4.  นางอารยา  อรุณานนท์ชยั  
 5.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง  

  6.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ 
  7.  นางบศุราค า  นีลวชัระ  

 8.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ 
9.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง   

          10.  นายวิชยั  ชยัฐานียชาติ  
            11.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์  
            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  นางอารยา อรุณานนท์ชยั  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ 
และนางบศุราค า นีลวชัระ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” 

  
 มติ : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติก าหนดอ านาจกรรมการ ดงันี ้ “ กรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย นางอารยา อรุณานนท์ชยั  
นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นายยรรยง  ตัง้จิตต์กุล และนางบุศราค า นีลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 200,431,469 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 
36,500 เสียง    
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  5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยก าหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทตอ่ปี (เท่ากบัปี 2555) 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  

 
 มติ : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เป็นวงเงิน

ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร
ตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 200,431,469 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 36,500 เสียง     

 
วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 
  ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 51 ก าหนดวา่ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ     
ซึง่เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4501 
หรือนางสาวทิพวัลย์  นานานุวฒัน์  ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 สงักัดบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด ผู้สอบบญัชี
ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ -
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2556 (เป็นผู้ สอบบัญชีปีท่ี 3) ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 
และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็น
จ านวนเงิน 2,180,000 บาท ตอ่ปี (เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 200,000 บาท) ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่  
 
   มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 4501 หรือนางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์  ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ   
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 สงักดับริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัทฯ ประจ าปี 2556  และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของ   
บริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,180,000 บาทตอ่ปี (เพิ่มขึน้จากปี 2555 
จ านวน 200,000 บาท) ส าหรับคา่บริการอ่ืนไมมี่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  200,430,469 เสียง ไม่เห็นด้วย 
0 เสียง งดออกเสียง 37,500 เสียง   

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม
ครบถ้วนแล้ว  และได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ จากนัน้ได้สอบถามว่ามี       
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถาม ให้ค าแนะน า หรือข้อสงัเกตอ่ืนใดก็เชิญเสนอได้   
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  นายเดชา สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้ประธานฯสรุปภาพรวมการด าเนินธุรกิจ
ในประเทศจีน และธุรกิจสิ่งทอของบริษัทในกลุ่ม ท่ีถดถอย ในอนาคตบริษัทฯมีทิศทางในการด าเนินงาน
อยา่งไรเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ หรือจะทยอยออกจากธุรกิจสิ่งทอ และเลิกธุรกิจนีไ้ปในท่ีสดุ 
  ประธานฯ ตอบว่า สรุปภาพรวมของการลงทุนในประเทศจีน บางโครงการยงัค่อนข้างดี 
บางโครงการท่ีประสบปัญหา มีผลขาดทุน ก็พยายามท่ีจะแก้ไขหรืออาจพิจารณาเลิกโครงการไป ซึ่งการ
ด าเนินการดงักลา่ว ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ขอสรุปโดยแบง่ส่วน
ดงันี ้  
  โรงไฟฟ้าท่ีมณฑล Zhejiang มีดงันี ้

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. (Shangyu-Union) เป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม ขายไฟฟ้าและไอน า้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมี เมือง Shangyu เขตนิคม
อตุสาหกรรมนีมี้การเตบิโตคอ่นข้างมาก มีปริมาณการขายไอน า้ประมาณ 70% ของรายได้รวม ส าหรับการ
ขยายก าลงัการผลิตท่ีผ่านมา จากการประเมินความต้องการใช้ไอน า้ของลกูค้า ปริมาณไอน า้ท่ีมีส ารองอยู่
ยงัไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของลกูค้า ขณะท่ีการขยายการลงทนุเพิ่มไม่สามารถท าได้เร็ว เน่ืองจาก
ภาครัฐเข้มงวดเร่ืองสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลภาวะไม่ให้เพิ่มขึน้ การด าเนินการในการขยายการลงทุน 
เพ่ือท่ีจะขายไอน า้ได้เพิ่มมากขึน้ส าหรับโครงการขยายนีใ้ช้เวลาเกือบ 2 ปี จึงจะได้รับใบอนุญาตครบถ้วน 
ทัง้นี ้คาดวา่จะเร่ิมทดสอบการด าเนินการในสว่นขยายดงักลา่วได้ภายในปลายปี 2556 

Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. (Jiashan-Union) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมขนาดเล็ก มีปริมาณการขายไอน า้ประมาณมากกว่า 60% ของรายได้รวม มีการขยายก าลงัการ
ผลิตอย่างช้า ๆ ขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ตามความต้องการใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เมือง Jiashan 
และจากการตดิตามข้อมลู เขตนิคมอตุสาหกรรมนีจ้ะยงัมีการเตบิโตตอ่เน่ือง 

โรงไฟฟ้าท่ีมณฑล Yunnan มีดงันี ้
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co.,Ltd. (Qujing-Union) ได้มีมติเลิกกิจการ และ

ก าลังด าเนินการประกาศขายอยู่  ซึ่งมีขัน้ตอนในการด าเนินการมาก คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
เน่ืองจากผู้ ร่วมทนุท่ีประเทศจีน เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ 

Yunnan Energy Luliang-Union Power Co.,Ltd. (Luliang-Union) ต้นปี 2556 บริษัทฯ
ได้มีการตดัขายท่ีดนิบางสว่นไป (เวนคืน) มีผลก าไรจ านวนเล็กน้อย ไม่ถือเป็นรายได้จากผลการด าเนินงาน
Luliang-Union เดมิเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก มีการปรับเปล่ียนเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โดยคาด
วา่การขายไอน า้จะช่วยท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้ ปรากฎว่ามีปริมาณการขายไอน า้ไม่สม ่าเสมอและไม่มากพอ 
ผู้ ร่วมทนุได้พยายามหารือกบัทางเมือง เพื่อขอความชว่ยเหลือหรือขอความสนบัสนนุอยู่ เน่ืองจากราคาขาย
ไฟฟ้าต ่ามาก ขณะนีย้ังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานต่อไปหรือเลิกกิจการ ขึน้อยู่กับว่าใน
อนาคตโรงไฟฟ้านีจ้ะสามารถพึ่งพาการขายไอน า้เป็นรายได้หลกัได้หรือไม่ รวมทัง้การสนบัสนุนหรือการ
ชว่ยเหลือจากทางเมือง จะสามารถสนบัสนนุได้มากน้อยเพียงใด  

 



15/16 

โรงงานป่ันด้ายและโรงงานฟอกย้อม ประสบปัญหาธุรกิจสิ่งทอซึ่งตกต ่ามาก มีผลขาดทุน
ต่อเน่ืองมาประมาณ 2 ปี ปัจจุบนัอาจมีผลด าเนินงานดีขึน้บ้าง เน่ืองจากมีการควบรวมกิจการและย้าย
โรงงานมาอยู่รวมกันท่ีเมือง Jiashan เพ่ือควบคมุค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบนัสถานการณ์     
สิ่งทอยงัไมฟื่น้ตวั คาดวา่ผลด าเนินงานในปี 2556 จะยงัไมดี่นกั  

โรงงานผลิตพรมรถยนต์ มีผลด าเนินงานค่อนข้างดี จากธุรกิจรถยนต์ซึ่งยังมีการเติบโต 
ผลตอบแทนจากการลงทนุประมาณ 15%-20%  

โรงงานเคมี Phthalic Anhydride จากการแก้ไขปัญหาโดยการเปล่ียนการใช้วตัถดุิบ ท าให้
เทคนิคการผลิตประสบปัญหามาก ปัจจุบนัสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคได้ ในไตรมาสท่ี 1/2556   
ท่ีผา่นมามีผลการด าเนินงานดีขึน้ คาดวา่ในปี 2556 จะมีผลการด าเนินดีกวา่ปี 2555  

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมณฑล Zhejiang มี 2 โครงการ ดงันี ้
Jiashan-Union Development Co.,Ltd. ท่ีเมือง Jiashan เม่ือด าเนินการตามโครงการ

ส าเร็จทัง้หมด จะมีผลตอบแทนจากการลงทนุคอ่นข้างสงู ส าหรับ Phase 1 ด าเนินการเรียบร้อย และรับรู้
รายได้แล้ว มีก าไรประมาณ RMB 25 ล้าน เดิมได้ประมาณการก าไรไว้มากกว่านี ้แตป่รากฎว่ามีภาษีตา่งๆ
ของรายได้จากการขายสงูกว่าท่ีประมาณการไว้ ภาษีตา่ง ๆ จากการขายรวมแล้วประมาณ RMB 30 ล้าน 
Phase 2 ก าลงัด าเนินการอยู่ การขายห้องชดุแบบ Duplex คอ่นข้างดี ขายได้แล้วมากกว่า 70 % อาคารท่ี
เป็นห้องชุด ส าหรับห้องชุดขนาดเล็กท่ีเปิดขาย ขายได้ดีเช่นกัน จากการประเมินสถานการณ์ตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับห้องชดุขนาดใหญ่ปัจจบุนัยงัไม่เหมาะสมท่ีจะขาย จึงได้หยดุรอการก่อสร้างในส่วน
ท่ีไม่จ าเป็นไว้ก่อน  Phase 3 เร่ิมก่อสร้างส่วนพืน้ฐานและส่วนท่ีจอดรถยนต์ โดยการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว 
และได้ปรับเปล่ียนลกัษณะของโครงการเป็นห้องชดุขนาดเล็กทัง้หมด  

ZheJiang-Union Property Co.,Ltd. ท่ีเมือง Shaoxing เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ียงั
อยู่ในระยะเร่ิมต้น จากการศึกษาข้อมูลการลงทุน ประมาณการว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อย
กวา่ 25% 

ส าหรับธุรกิจสิ่งทอในประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลก บาง
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่สิ่งทอ ได้พยายามท่ีจะเพิ่มการผลิตสินค้าพิเศษ ท่ีต้องใช้เทคนิคในการผลิตสงู และต้องใช้
เวลาในการสร้างตลาด ในปี 2556 คาดวา่กลุม่สิ่งทอจะสามารถประคองธุรกิจไปได้ จะมีผลขาดทนุก็ไม่มาก
หรือมีผลก าไรก็ไมม่ากเชน่กนั 

นายกมล จิรบรุานนัท์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เดือนมีนาคม 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ
จดัตัง้บริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท สหยเูน่ียน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั และบริษัท สหยูเน่ียน ฟันด์ แมน
เนจเม้นท์ จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 500 ล้านบาท ขอทราบวตัถุประสงค์ของทัง้ 2 บริษัทว่าจะ
การด าเนินธุรกิจอะไร บริษัท สหยเูน่ียน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั จะใช้ท่ีดินท่ีมีของบริษัทในกลุ่มมาพฒันาใช้
ประโยชน์ หรือมีแนวทางจะพฒันาท านิคมอตุสาหกรรมหรือไม ่

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักุล กรรมการผู้อ านวยการ ตอบว่า บริษัท สหยเูน่ียน พร็อพ-
เพอร์ตี ้จ ากดั การจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเรียบร้อยแล้ว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ยงั
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ไม่มีแนวทางชดัเจน หากมีโอกาสหรือจงัหวะท่ีดี มีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีน่าสนใจ ท่ีคิดว่ามีโอกาสท่ีจะเข้าไป
พฒันาได้ ก็จะเร่ิมเข้าไปพิจารณาลงทนุ ส าหรับบริษัท สหยเูน่ียน ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือลงทุนในหลกัทรัพย์ และอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาแล้วมีโอกาสในการลงทนุ และไม่มีความเส่ียงมากเกินไป 
ทัง้นี ้ขอแจ้งให้ทราบวา่บริษัทนีอ้าจมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนช่ือบริษัท  

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม ให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็น
ขอเชิญเสนอได้   

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคณุนางอษุณา 
สร้อยแสงจนัทร์ ผู้ รับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่ีร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนน  
และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้
ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วกลา่วปิดประชมุ  
 

เลิกประชมุเวลา  12.15  น. 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... ประธานท่ีประชมุ 
                                            (  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา  ) 
 
 
  ลงช่ือ ........................................................................... เลขานกุารบริษัท 
                                                 (  นางศิรินนัท์  ศนัสนาคม  ) 
 
 
 
 


