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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 22 

 ของ  
บริษัท สหยูเน่ียน จ ำกัด (มหำชน) 

ประชมุ ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษัทฯ   เลขท่ี 1828  ถนนสขุมุวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                                                 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เร่ิมประชมุเวลา  10.30  น. 

 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม และ  
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม 356 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 
187,949,786 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 62.65 ของทนุจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

ประธานฯกลา่วเปิดประชมุ และแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  
ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามรายนามดงันี ้ 

 
  1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ  

2.  นายชตุนิธร   ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
ก าหนดคา่ตอบแทน 

    3.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 4.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

      ก าหนดคา่ตอบแทน 
 6.  นางบศุราค า  นีลวชัระ  กรรมการอิสระ  

7.  นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ 
8.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อ านวยการ 
9.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  กรรมการ 

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

            13.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ 
           14.  นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 

   
รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 
1.  นายชีวิน  ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางสาวเรืองดาว  ศภุจรจรัล  

จากบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั 
   

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ 
นางศรีนวล  สมบตัไิพรวนั 
 
เลขำนุกำรบริษัท 
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 ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้ลงคะแนนในแตล่ะ
วาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะน าไปรวมกับ
คะแนนเสียงในท่ีประชมุนี ้โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนบัคะแนนแต่ละวาระเม่ือสิน้สดุการประชมุ และเพ่ือ
ความรวดเร็วจะขอนบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชใูบลงคะแนนขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับใบลงคะแนน และจะ
น าคะแนนดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยทัง้หมด  และเพ่ือความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรเป็นพยานในการนับคะแนนจ านวน 1 คน โดย
นางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการ         
นบัคะแนน  

จากนัน้ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองท่ีมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้า ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทาง
เว็บไซต์นัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี.้- 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 21 
 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21 
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้น าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด -
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว      
จงึขอเสนอท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 12 คน จ านวน 167,855 หุ้น) 
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 มติ : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21 ว่าเป็น
รายงานการประชมุอนัถกูต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,116,163 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 1,478 เสียง 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ กรรมการผู้อ านวยการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ  

นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

ในภาพรวมเศรษฐกิจปี 2557 หลายประเทศตา่งพยายามปรับนโยบายและมาตรการทาง
การเงิน เพ่ือต่อสู้ กับอัตราเงินเฟ้อท่ีทรงตัว รวมถึงราคาน า้มันในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลง ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะชะลอตวั อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเอเซียยงัมีการขยายตวัได้ดี ตา่งมีการปรับตวั 
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ในส่วนของเศรษฐกิจไทย มีการขยายตวัต ่ากว่าท่ี
คาดการณ์ไว้มาก เน่ืองจากการส่งออกได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และคา่เงินบาทท่ีมีความ
ผนัผวน รวมทัง้ราคาพืชผลทางการเกษตรในประเทศตกต ่า แม้ว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะชดัเจนขึน้   
แตม่าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศยังมีข้อจ ากัด ภาระหนีค้รัวเรือนอยู่ในระดบัสงู อตัราการว่างงาน
แม้จะต ่า แตแ่รงงานมีฝีมือยงัคงขาดแคลน 

  ธุรกิจสิ่งทอ 
ยงัคงมีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั นอกจากผลกระทบจากการส่งออก

ไปยงักลุม่ประชาคมยโุรปท่ียงัอยูใ่นสภาพไมฟื่น้ตวัแล้ว ยงัมีปัจจยัด้านอตัราแลกเปล่ียน ราคาวตัถดุิบหลกั
ท่ีมีความผันผวน และความเสียเปรียบด้านต้นทุนแรงงาน ท าให้ผลประกอบการในปี 2557 ยังไม่ดีนัก     
แตไ่ด้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุน่มากขึน้ 

  ธุรกิจพลาสตกิ ยางและโลหะ 
ผลประกอบการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี ใกล้เคียงกบัเปา้หมาย  
พลาสตกิ 
ผลประกอบการลดลงกวา่ปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ท าให้ยอดจ าหน่าย

ลดลง ชิน้ส่วนท่ีผลิตเป็นอุปกรณ์พลาสติกเพ่ืออุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เม่ืออุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับ
ผลกระทบ ท าให้กระทบถึงการผลิตชิน้สว่นด้วย แตมี่แนวโน้มวา่นา่จะดีขึน้ในปี 2558 

ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายตอ่เน่ือง ราคายางเคยขึน้ไปท่ีระดบัสงูสดุ 180 บาท

ต่อกิโลกรัมในปี 2554 และลดลงต ่าสุดเหลือ 45 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2557 เน่ืองจากการชะลอตวัของ
สภาวะเศรษฐกิจโลก ท าให้ปริมาณยางพาราคงเหลืออยูใ่นระดบัสงู แตใ่นระยะยาวความต้องการยางพารา
ยงัคงมีอยู่ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปได้ ในส่วนของผลิตภณัฑ์ยาง ทัง้เทปกาว เส้นยางยืดถักและทอ 
และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ยางธรรมชาติของบริษัทในกลุ่ม ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับด้านคณุภาพเป็น
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อย่างดี มีการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม เช่น แผ่นยางห้ามเลือด ผลิตภัณฑ์ส าหรับการออก
ก าลงักายและกายภาพบ าบดั จงึท าให้ผลประกอบการโดยรวมดีกวา่ปี 2556 

ผลิตภณัฑ์โลหะไร้สนิม 
ผลิตภัณฑ์กระติกน า้สุญญากาศน า้ร้อน/เย็น และท่อเหล็กไร้สนิมท่ีใช้ผลิตเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน มีการเติบโตของยอดขายดี ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และขยายก าลงัการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยอนรัุกษ์พลงังาน เช่น โคมไฟ LED และ
อยูใ่นระหวา่งด าเนินการพฒันา และวิจยัเทคโนโลยี เพ่ือน ามาสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่มในอนาคต 

   ธุรกิจการค้า 
ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจคอมพิวเตอร์มีภาวะการแข่งขันสูงมาก เน่ืองจากความวุ่นวายทาง

การเมือง การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตวั ท าให้ยอดขายต ่ากว่าประมาณการ แตผ่ลประกอบการโดยรวมถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ดี ยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีความท้าทายสูง บริษัทในกลุ่มได้มีการพฒันาทีมงานท่ีมีความสามารถ 
และเป็นท่ีไว้วางใจของคูค้่า รวมทัง้มีการขยายผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหนา่ยและบริการให้หลากหลายมากขึน้ 

   ธุรกิจโรงแรม 
บริษัทฯเร่ิมเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมกลางปี 2557 โดยได้มีการจัดตัง้ บริษัท เดอะรอยลัโฮเต็ล 

จ ากดั เพ่ือลงทนุซือ้สินทรัพย์ ท่ีดนิพร้อมอาคารสงู 17 ชัน้ และธุรกิจโรงแรมฮิลตนั หวัหิน รีสอร์ทแอนด์สปา 
ท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยสามารถด าเนินธุรกิจตอ่เน่ืองได้ทนัที เป็นโอกาสขยายการลงทนุ
สูธุ่รกิจใหมข่องบริษัทฯ  ผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมในระยะสัน้อาจจะยงัไมม่ากนกั แตใ่นระยะยาวน่าจะ
สามารถให้ผลตอบแทนการลงทนุท่ีดี เน่ืองจากสถานท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีดีท่ีสดุของอ าเภอหวัหิน ซึ่งปัจจบุนั
การก่อสร้างไม่สามารถสร้างอาคารสูงเกิน 4 ชัน้ได้ และอาคารหลงันีมี้โครงสร้างแข็งแรง ห้องพกัทุกห้อง
สามารถมองเห็นวิวทะเลท่ีสวยงาม และปัจจุบนัหวัหินเป็นแหล่งท่องเท่ียวชัน้น าท่ีมีศกัยภาพการเติบโต
มากตอ่ไปในอนาคต 

   ธุรกิจพลงังานในจีน 
ปัจจุบนับริษัทฯมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและ     

ไอน า้ โรงงาน 2 แห่งท่ีมณฑล Zhejiang คือ Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. มีก าลงัการผลิตรวม
15 MW และ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration มีก าลงัการผลิตรวม 60 MW มียอดจ าหน่าย  
ไอน า้เตบิโตตอ่เน่ือง ลกูค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม รัฐบาลจีนมีนโยบายลดมลภาวะ จึงให้ทกุ
โรงงานลดการใช้ Boiler ของตวัเองลง ท าให้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน า้จะยงัคงเติบโตได้อีก 
และในปีท่ีผ่านมาราคาถ่านหินทรงตัว การควบคุมต้นทุนการผลิตท าได้ดี ผลการด าเนินงานปี 2557         
จงึดีกวา่ปี 2556  

ส่วนโรงงานอีกหนึ่งแห่ง คือ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.   
อยูท่ี่มณฑล Yunnan มีผลประกอบการขาดทนุตอ่เน่ือง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกนัของผู้ ถือหุ้น
ฝ่ายจีนและฝ่ายไทย ในการจ ากดัความเสียหายในอนาคต 
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   ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในจีน 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเมือง Jiashan และท่ีเมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang 

การขายชะลอตวัลงบ้าง เน่ืองจากนโยบายควบคมุความร้อนแรงของอสงัหาริมทรัพย์ของจีน ท าให้ราคา
ขายอสงัหาริมทรัพย์ปรับตวัลดลง โครงการท่ีเมือง Jiashan เป็นโครงการระดบัคณุภาพ สามารถดึงดูด
ลกูค้าได้ แต่ราคาก็ต้องปรับตามสภาวะการแข่งขนั การผ่อนคลายนโยบายสินเช่ือธนาคารในช่วงปลายปี  
ท าให้การขายมีความคล่องตวัมากขึน้ ส่วนโครงการท่ีเมือง Shaoxing การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จภายใน
ปีนี ้คาดวา่จะเร่ิมมีรายได้ปลายปี 2558 

   ธุรกิจเคมี 
ผลิตภัณฑ์หลกั PA (Phthalic Anhydride) และผลิตภัณฑ์รอง Fumaric Acid เป็น

สารเคมีท่ีขายให้ลกูค้าท่ีผลิตพลาสตกิและ PVC  โรงงานตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมเคมี ท่ีเมือง Taixing 
มณฑล Jiangsu หลงัจากมีการปรับเปล่ียนให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วตัถดุิบหลากหลาย จากท่ีมีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุตอ่เน่ืองมาหลายปี ท าให้ในปี 2556 พลิกกลบัมามีก าไร แตใ่นปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว มีการแข่งขันรุนแรง เป็นผลท าให้ไม่สามารถปรับราคา ในขณะท่ีราคาวัตถุดิบยังอยู่ ใน    
เกณฑ์สงู จงึยงัไมส่ามารถท าก าไรได้ 

นางพรพรหม แรมนิล ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีนโยบายจัดให้    
ผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการหรือไม่ 

กรรมการผู้อ านวยการ ตอบว่า ส าหรับธุรกิจในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ แต่เน่ืองจาก
บริษัทฯมีธุรกิจหลากหลายมาก ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนอาจมีความสนใจแตกต่างกันไป ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความ
ประสงค์มาท่ีเลขานกุารบริษัท วา่สนใจจะเข้าเย่ียมชมธุรกิจใด แล้วบริษัทฯจะพิจารณาโอกาสและช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจดัให้ได้ตอ่ไป 

ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีการลงทุนหรือคิดจะลงทุนเพิ่มเติมใน
ประเทศอ่ืน นอกจากจีนหรือไม ่และธุรกิจโรงแรมท่ีซือ้มา อตัราการเข้าพกัเป็นอยา่งไร มีนโยบายเสนออตัรา
เข้าพกัลดเป็นพิเศษส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือไม ่ 

ประธานฯ ตอบว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯมีการลงทุนในหลายประเทศ เช่น ท่ีสหรัฐอเมริกา    
แต่มีการลดขนาดการลงทุนลง และท่ีฮ่องกง ซึ่งเป็นลักษณะ Investment ไม่ใช่ลงทุนในอุตสาหกรรม     
ผลิตสินค้า การไปขยายสาขาหรือจดัตัง้บริษัทใหม่ในตา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่มีจดุประสงค์เพ่ือสนบัสนนุ
ธุรกิจของสหยูเน่ียนในประเทศไทย แล้วขึน้อยู่กับผลประกอบการของธุรกิจแต่ละแห่ง หากไม่สามาร ถ      
ให้ผลประกอบการท่ีดี ก็จะลดการลงทุนลง ปัจจุบันบริษัทฯมีการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีประเทศจีนและ  
ประเทศไทย ส าหรับธุรกิจโรงแรม หากคิดรวมทัง้ปี 2557 จะมีอัตราเข้าพักเฉล่ียประมาณกว่า 80%        
แต่บริษัทฯซือ้ธุรกิจมาช่วงกลางปี 2557 และช่วงต้นปี 2558 ท่ีผ่านมา มีอตัราเข้าพกัเฉล่ียประมาณกว่า 
80% เช่นกนั หากคิดบางช่วง คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี2557 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2558 จะมีอตัราเข้า
พกัเฉล่ียประมาณ 90%-100% ส าหรับอตัราเข้าพกัลดเป็นพิเศษส าหรับผู้ ถือหุ้นนัน้ อตัราห้องพกัจะเป็น
การพิจารณาของทาง Hilton ซึ่งบริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโรงแรม โดยทาง Hilton จะมีเปา้หมาย



6/15 

รายได้ท่ีจะต้องท าให้บริษัทฯ แต่หากผู้ ถือหุ้นสนใจเข้าใช้บริการโรงแรม ช่วงใดท่ีโรงแรมมีจดัโปรโมชัน่ลด
ราคาห้องพกั อาจมีการแจ้งขา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา      
ท าให้ด าเนินธุรกิจตา่ง ๆ ยากล าบากขึน้ และมีรายได้ลดลง ในปี 2558 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคง
ไม่แน่นอนหรืออาจเกิดภาวะฝืดเคือง บริษัทฯมีธุรกิจใหม่หรือกลยุทธ์อย่างไรท่ีจะเพิ่มรายได้และมีก าไร
เตบิโตมากขึน้ นอกเหนือจากการควบคมุต้นทนุคา่ใช้จา่ย โดยไมต้่องรอให้เศรษฐกิจดีขึน้อยา่งเดียว 

กรรมการผู้อ านวยการ ตอบว่า ไม่ว่าจะสภาวะใดก็ตาม บริษัทฯมองโอกาสการลงทุนใน
ธุรกิจใหมห่รือการขยายการลงทนุอยูต่ลอดเวลา แตก่ารลงทนุมีปัจจยัหลายอย่างท่ีต้องพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ เพ่ือลดความเส่ียงและไม่ให้เกิดความเสียหาย ขณะนีก็้มีโครงการลงทุนท่ีก าลังพิจารณา
หลากหลายโครงการเช่นกนั ซึ่งอยู่ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้และความเส่ียงว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
เม่ือใดท่ีบริษัทฯตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนใด จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง -
ประเทศไทยตอ่ไป 

นายสุรยศ กีรติชีวนันทน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนท่ีมณฑลยูนนาน มีผลขาดทุน
สะสมต่อเน่ืองมาหลายปี สร้างภาระให้บริษัทฯ รับทราบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณามาหลายปี ท าไมไม่
ตดัสินใจตดัทิง้ไป  

ประธานฯ ตอบว่า Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. ท่ีมณฑล 
Yunnan เป็นการร่วมทุนระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนาชดัเจนว่าจะไม่มีการลงทุน
เพิ่ม เพ่ือจ ากัดความเสียหายท่ีอาจมีเพิ่มขึน้ และพร้อมท่ีจะปิดโรงงาน แต่ฝ่ายจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่
สามารถตัดสินใจด าเนินการได้โดยง่าย เน่ืองจากจะมีภาวะคนตกงานจากการปิดโรงงาน ดังนัน้ความ
เสียหายของบริษัทฯจะจ ากดัอยู่เท่าท่ีได้ลงทนุไปแล้ว จะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้ตอ่เน่ืองหรือเพิ่มขึน้อีก 
ฝ่ายจีนเป็นผู้ รับภาระในการด าเนินการทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินมาเพ่ือแก้ไขสถานการณ์หรือในส่วน
ท่ีจะต้องลงทนุเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เชน่ การควบคมุสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เป็นผู้ รับภาระเงินกู้และ
ผู้ค า้ประกนัในสว่นดงักลา่วถ้ามี   

นายสญัชยั ชวนชยัรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้ 
1. ประมาณ 4-5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีรายได้ค่อนข้างคงท่ีมาตลอด ในอนาคตอีก 4-5 ปี

ข้างหน้า คณะผู้บริหารมีการวางแผนประมาณการรายได้ 5 ปี และมีแผนงานท่ีจะสร้างการเติบโตของ
รายได้อยา่งก้าวกระโดดอยา่งไร ขอค ายืนยนัให้กบัผู้ ถือหุ้นด้วย   

2. ธุรกิจหลกั (Core Business) ของบริษัทฯคืออะไร  
3. บริษัทฯมีความได้เปรียบเร่ืองท่ีดินซึ่งเป็นท่ีดินเก่าค่อนข้างมาก มีโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์หรือไมอ่ยา่งไร 
กรรมการผู้ อ านวยการ ตอบว่า หากถามถึงธุรกิจหลักของสหยูเน่ียน เร่ิมแรกท าธุรกิจ

การค้าและอุตสาหกรรม แต่ถึงจุดหนึ่งหลายอย่างเปล่ียนแปลงไป เพราะธุรกิจมีจุดสูงสุดและล้าสมัย       
ณ ปัจจุบนั สหยูเน่ียนเป็นบริษัทลงทุนท่ีลงทุนในธุรกิจหลากหลาย บางช่วงเวลาบางธุรกิจอาจไม่ดีหรือ
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ได้รับผลกระทบ ธุรกิจอีกแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงอาจมีโอกาสและมีส่วนท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของสหยูเน่ียน สหยูเน่ียนมีความตัง้ใจและมีความพยายามสร้างรายได้ให้เติบโตอยู่แล้ว โดยในการสร้าง
การเติบโตนัน้ ในส่วนธุรกิจท่ีลงทุนอยู่ เช่น อุตสาหกรรมท่ีลงทุนอยู่ในประเทศไทย ด้วยยอดขายและ
ศกัยภาพท่ีมี ยงัมีแนวทางท่ีจะลงทุนเพิ่มในอนาคตอนัใกล้ หรือในต่างประเทศ ก็ยงัมีโครงการท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมเช่นกัน ดงันัน้แผนประมาณการรายได้ของสหยูเน่ียน 5 ปีข้างหน้า คงไม่สามารถตอบได้ เน่ือง
จากสหยเูน่ียนเป็นบริษัทลงทนุ ไมไ่ด้เป็นบริษัทท่ีท าการผลิตท่ีพอจะประมาณการได้ว่าจะเป็นอย่างไร ต้อง
พิจารณาเป็นแต่ละธุรกิจไป เน่ืองจากธุรกิจท่ีมีความหลากหลายนัน้ มีผลกระทบและมีโอกาสเติบโต
แตกตา่งกนัไป ไมไ่ด้เป็นมาตรฐานเดียวกนั อย่างไรก็ตามขอยืนยนักบัผู้ ถือหุ้นว่าจะท าให้ดีท่ีสดุ ส่วนความ
ได้เปรียบในเร่ืองท่ีดินท่ีมีอยู่นัน้ ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้ในการด าเนินธุรกิจและประกอบอุตสาหกรรม อาจมี
บางส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯได้มีการพิจารณากนัอยู่ตลอดเวลา การน าท่ีดินมาใช้ประโยชน์ได้
อยา่งเตม็ท่ี ต้องดจูงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมและท่ีดนิมีศกัยภาพมากพอ  

 
  มต ิ: ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิ ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2557 
 

 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 2557 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎในหนงัสือรายงานประจ าปี 2557 ตัง้แตห่น้า 
100 เป็นต้นไป   

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 
 นางสาวสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถาม ดงันี ้

1. ขอให้อธิบายรายละเอียดและวิเคราะห์งบการเงิน 
2. บริษัทฯมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน

ทจุริต ( CAC ) หรือไม ่และมีนโยบายอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้
ประธานฯ มอบให้นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบาย        

งบการเงินให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามรายละเอียดค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน ท่ีปรากฎอยู่ใน
รายงานประจ าปี หน้า 84-95 ผลด าเนินงานปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษัทฯมีก าไรเพิ่มขึน้/ลดลง 
จากปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้
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- ปี 2556 มีการขายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าบางส่วนท่ีมณฑล Jiangsu และได้รับ  

เงินปันผล ซึง่ในปี 2557 ไมมี่รายการท านองดงักลา่ว  
- การเพิ่มธุรกิจ มีการลงทนุเพิ่มในธุรกิจโรงแรม  
- การเพิ่มเงินลงทุน เพ่ือขยายก าลงัการผลิต มีการขยายก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าท่ี

เมือง Jiashan ท าให้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้  
- อตุสาหกรรมพลาสตกิ ท่ีผลิตชิน้สว่นส าหรับอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์ มียอดขายลดลง 
- เหตกุารณ์ผิดปกติ คือ เกิดอคัคีภัยท่ีโรงงานผลิตกระติกน า้สญุญากาศของบริษัทย่อย 

ส่งผลให้ระหว่างไตรมาส 2/2557 มียอดขายและก าไรลดลง แตใ่นภาพรวมทัง้ปีมียอดขายเพิ่มขึน้จากปี 
2556 และบริษัทฯบนัทึกขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินค้าคงเหลือจ านวน 34 ล้านบาท และขาดทนุจาก
การตดัจ าหนา่ย ท่ีดนิ อาคาร อปุกรณ์ จ านวน 14 ล้านบาท 

- ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 267.68 ล้านบาท โดยกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ได้แก่ ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ ธุรกิจพลงังานในจีน ธุรกิจโรงแรม 
และกลุ่มธุรกิจท่ีมีรายได้จากการขายลดลง ได้แก่ ธุรกิจสิ่งทอ และธุรกิจการค้า ส าหรับรายได้อ่ืน มีคา่เช่า
รับลดลง จากการยกเลิกสญัญาเชา่ทรัพย์สินของผู้ เชา่ท่ีสาขาศรีราชาในไตรมาส 3/2556 ซึ่งรายการนีไ้ด้รับ
เงินชดเชยการเลิกเชา่ และมีดอกเบีย้รับลดลง จากการน าเงินฝากไปลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อ านวยการ สรุปงบการเงิน ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 14,767.28 ล้านบาท 
หนีส้ิน 1,023.72 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 13,743.56 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 1,205.80 ล้านบาท ส าหรับ 
งบการเงินรวม บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 22,136.87 ล้านบาท หนีส้ิน 2,823.90 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น
รวม 19,312.97 ล้านบาท ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯรวม 1,003.25 ล้านบาท 

นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and 
Governance : ESG 100) ในด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า เก่ียวกับโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต ( CAC ) ทางบริษัทฯได้ชีแ้จงนโยบายและแสดงจดุยืนให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้น
ปีท่ีผ่านมาแล้วว่า บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต และพิจารณาแล้วเห็นว่า
ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าร่วมโครงการ CAC เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวเป็นนโยบายของบริษัทฯและ
บริษัทในกลุ่มอยู่แล้ว ตามนโยบายและแนวทางปฎิบตัิท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือต่างๆและระเบียบข้อบงัคบั
พนกังาน รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตัิของ
โครงการ CAC บริษัทฯมีความจริงใจ มีเจตนารมย์อนัแน่วแน่ และให้ความส าคญักบัการด าเนินการในทาง
ปฏิบตั ิในการดแูลปอ้งกนัมิให้การด าเนินธุรกิจและภายในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
1. มลูค่าเงินประกันท่ีจะได้รับคืนจากบริษัทประกันภัยในปี 2558 ได้เต็มจ านวนหรือไม ่

เป็นจ านวนเทา่ใด และจะบนัทกึเป็นรายได้เม่ือใด 
2. ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจโรงแรมจ านวน 521.72 ล้านบาท เป็นการบนัทึก        

คา่ความนิยมเพียงครัง้เดียว หรือจะต้องบนัทึกเพิ่มขึน้ตลอดหากโรงแรมเป็นท่ีนิยมมากขึน้ หรือจะลดลง
หรือไมอ่ยา่งไร 

3. สว่นหนีส้ิน ในปี 2557 มีเงินกู้ ยืมระยะยาวและระยะสัน้เพิ่มมากขึน้จากปีก่อน เงินกู้ ยืม
ใช้ไปในการลงทนุใดบ้าง อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเป็นเทา่ใด 

4. การบนัทกึขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินค้าคงเหลือจ านวน 34 ล้านบาท และขาดทนุ
จากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากความเสียหายจากอคัคีภัยของโรงงานผลิตกระติกน า้ 
หากทกุอยา่งเรียบร้อย จะมีการบนัทึกกลบัรายการ หรือคงไว้ตามเดมิ 

5. เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่งบการเงินพอสมควร ได้แก่ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ในปี 2556 เป็นบวกจ านวน 839 ล้านบาท และในปี 2557 เป็นลบจ านวน 106 ล้านบาท  
- ผลต่างจากการวดับนัทึกมูลค่าเงินลงทุน ในปี 2556 มีขาดทุนจ านวน 167 ล้าน

บาท และในปี 2557 มีก าไรจ านวน 61 ล้านบาท  
รายการดงักลา่วเป็นการเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว หรืออาจเกิดขึน้ได้อีก  
6. ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ านวน 40 ล้านบาท เป็นการ

จ าหนา่ยสินทรัพย์อะไร ตอ่ไปจะมีรายการเชน่นีอี้กหรือไม่ 
ประธานฯ ตอบค าถามตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. การบันทึกความเสียหายจากอัคคีภัย ในภาพรวมบริษัทฯไม่ได้รับความเสียหายแต่

อย่างใด เน่ืองจากมีการท าประกันภัยคุ้มครองเป็นลกัษณะ Replacement Value ในปี 2557 ได้มีการ
บนัทกึขาดทนุในสว่นทรัพย์สินท่ีเสียหาย ในปี 2558 เม่ือได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยัแล้วจะบนัทึก
เป็นรายได้ และเดือนมีนาคม 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะบนัทึกเป็นรายได้ในงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2558 แต่ไม่สามารถเปิดเผยตวัเลขให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้ 
เน่ืองจากยงัไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. ส่วนหนีส้ินเงินกู้ ยืมระยะยาวและระยะสัน้ท่ีเพิ่มมากขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากมีการ
ขยายการลงทุนของบริษัทย่อยในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบริษัทท่ีผลิตกระติกน า้ มีการขยายการผลิต
ค่อนข้างมาก ในปีท่ีผ่านมาได้ใช้เงินกู้ เป็นส่วนใหญ่ในการลงทุนเพิ่ม และใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ในการ
ด าเนินงาน ส าหรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเป็นอตัรา Prime (MLR) ลบ ซึง่อตัราประมาณ 5-6% 

3. ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ และ
จากการวดับนัทกึมลูคา่เงินลงทนุ ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จะมีการเปล่ียนแปลงทกุปี เน่ืองจากทกุสิน้ปี
ต้องมีการปรับอตัราแลกเปล่ียนตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ประธานฯ มอบให้นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้ สอบบัญชี ชีแ้จงเร่ืองค่าความนิยมว่า         
ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจโรงแรม เกิดขึน้จากการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ   
ซึ่งก าหนดว่า ให้เปรียบเทียบระหว่างราคาท่ีลงทุนซือ้ไปกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯได้มา 
บริษัทฯจ่ายช าระเงินซือ้มากกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จ านวน 521.72 ล้านบาท จะบนัทึกเป็นค่า
ความนิยมในบญัชี และเป็นการบนัทึกเพียงครัง้เดียว ณ ตอนท่ีซือ้ธุรกิจเท่านัน้ แตต่วัเลขคา่ความนิยมจะ
เปล่ียนแปลงหรือไม่นัน้ มาตฐานการบญัชีก าหนดว่า ค่าความนิยมต้องถูกพิจารณาว่าจะมีการด้อยค่า
หรือไม่เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ดังนัน้ทุกปีจะต้องมีการพิจารณาค่าความนิยมจ านวน 
521.72 ล้านบาทนี ้วา่ควรจะคงระดบันีไ้ป หรือควรจะลดลงหรือไม่ ขึน้อยู่กบัการพิจารณาด้อยคา่สินทรัพย์ 
ซึง่จะพิจารณาว่าในอนาคตการด าเนินธุรกิจโรงแรมจะยงัคงดีตอ่ไปหรือไม่ หากมีแนวโน้มผลประกอบการ
จะลดลงในอนาคต สว่นนัน้อาจเป็นปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของโรงแรมได้ แตต่ราบใด
ท่ีผลประกอบการโรงแรมยังดีอยู่ มองไปในอนาคตก็ยังคงดีอยู่ ค่าความนิยมจะคงตวัเลขนีใ้นบัญชีไป
เร่ือยๆ 

ประธานฯ มอบให้นางศรีนวล สมบตัิไพรวัน ผู้ จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงให้ท่ี
ประชมุทราบวา่ ก าไรจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจ านวน 40 ล้านบาท เป็นการจ าหน่าย
อปุกรณ์ท่ีไมไ่ด้ใช้งานแล้วท่ีสาขาศรีราชา ท่ีผู้ เชา่มีการยกเลิกสญัญาเชา่ไปในปี 2556  

นายกฤษดา ตัง้ชัยศักดิ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า บริษัทฯให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้กับบริษัท 
คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากัด (CU) ระหว่างปีให้กู้ ยืมจ านวน 1,813 ล้านบาท ยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2557 
จ านวน 205 ล้านบาท เข้าใจว่าทนุจดทะเบียนของ CU มีจ านวน 100 ล้านบาท ขอให้อธิบายรายละเอียด 
และมีคา่ตอบแทนส าหรับเงินท่ีให้กู้ ยืมหรือไม่ 

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯมีสดัส่วนการถือหุ้นใน CU เกือบ 100% จึงถือเสมือนให้เงิน
กู้ ยืมตนเอง ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สามารถท ารายการดงักล่าวได้ และการให้เงินกู้ ยืมแก่ CU 
ไมมี่ความเส่ียงแตอ่ยา่งใด  

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อ านวยการ ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า 
CU มีทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท มียอดขายในแตล่ะปีประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท การให้เงินกู้ ยืม
แก่ CU ถือเป็นกลยุทธ์ในการท าธุรกิจของกลุ่มสหยูเน่ียน เน่ืองจากไม่ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
จ านวนมาก โดย CU จะขายสินค้าลกัษณะเป็นโครงการ (Project Base) ให้กบัองค์กรขนาดใหญ่ โดยจะมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดแูลผลกระทบและความเส่ียงต่าง ๆ เม่ือสามารถตกลงการขายได้และ
ต้องการใช้เงิน CU จะกู้ ยืมเงินจากสหยูเน่ียนโดยมีการจ่ายดอกเบีย้ในอตัราธนาคารพาณิชย์เป็นแต่ละ
โครงการไป และเม่ือ CU ได้รับช าระเงินคา่สินค้าจากลกูค้า CU ก็จะช าระคืนเงินกู้ ให้กบัสหยเูน่ียน ดงันัน้
จะไมมี่เงินกู้ ยืมมาพกัไว้ท่ี CU เป็นการบริหารจดัการทางการเงิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม   

(หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 16 คน จ านวน 225,093 หุ้น) 
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มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,341,256 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก
เสียง 1,478 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 2557 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลจ านวน 1,205,798,667 บาท และ
บริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.75  บาท     
( หนึง่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ )  รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 525,000,000 บาท ( ห้าร้อยย่ีสิบห้าล้านบาท ) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 43.54 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ส าหรับ   
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมต่อไป โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่       
ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยูใ่นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2558  

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ด าเนินการจดัส่งเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป  

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลท่ีจ่ายนีจ้่ายจากเฉพาะก าไรสทุธิของปี 
2557 ซึง่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัรา 20% หรือไม่ บริษัทฯมีก าไรสะสมกว่า 10,000 ล้านบาท หากไม่ได้
ใช้ลงทุนอ่ืนใดเพิ่มเติม ขอเสนอบริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมปีก่อนๆ ท่ีเสียภาษีเงินได้   
นิติบุคคลในอตัรา 23% หรืออตัรา 30% หากยงัมีเหลืออยู่บ้าง เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับเครดิต
ภาษีในสว่นเงินปันผลรับ  

ประธานฯ และนางศรีนวล สมบตัิไพรวนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า ส าหรับ
เร่ืองเงินปันผล บริษัทฯมีการพิจารณาเร่ืองเครดิตภาษีเงินปันผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นอยู่แล้ว  
ทกุปี โดยมีหลกัการ คือ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราเท่าใด จะพิจารณาจากผลด าเนินงานตาม        
งบเฉพาะกิจการในแต่ละปี แต่เ งินท่ีจ่ายปันผลจะแบ่งสัดส่วนการจ่ายจากก าไรสุทธิของปีและ              
จากก าไรสะสมบางส่วน ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีสดัส่วนการจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ30 และจากก าไรสทุธิของปี 2557 ท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา
ร้อยละ 20 บางสว่น 

นางศริินนัท์ ศนัสนาคม ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นวา่ ในรายงานการประชมุครัง้นี ้ควรบนัทึกไว้
เพ่ือความชดัเจนวา่บริษัทฯจะจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสมบางสว่น    
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  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 3 คน จ านวน 18,280,200 หุ้น) 
 

มติ :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็น    
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.75  บาท ( หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ )  รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 525,000,000 บาท ( ห้าร้อยย่ีสิบห้าล้านบาท ) หรือคิดเป็นร้อยละ 43.54 ของก าไรสุทธิ         
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล 
ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก
เสียง 1,478 เสียง ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีจา่ยจะน ามาจากเงินก าไรสะสม และจากก าไรสทุธิปี 2557 บางสว่น 

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

แนวทางการพิจารณาท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติ
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยบคุคลดงักล่าวข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท  
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯก าหนดไว้  

ทัง้นี ้นายยรรยง ตัง้จิตต์กุล กรรมการอิสระ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ          
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการ-
อิสระของบริษัทฯ และตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3  4 และ 5 ซึง่ได้สง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  
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ก่อนลงมตเิลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตัง้กรรมการ
ว่าจะเลือกตัง้กรรมการพร้อมกันทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอ
เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด และเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คนตามรายนามดงักล่าว กลับเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

นายอัมริณ ภัทรนาวิก ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชุด โดย
เลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 

   
มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตดิงันี ้ 
1. เห็นด้วยกบัวิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นทัง้ชดุ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 

เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง 
2. เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้ านวน 5 คน กลับเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้
1.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา    2.  นายยรรยง   ตัง้จิตต์กลุ  
3.  นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์    4.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์  
5.  นายนนัทิยะ ดารกานนท์   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  งดออกเสียง 1,478 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.  นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  
   11.  นายปรีชา  ชณุหวาณิชย์ 
   12.  นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ 
              13.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ 
        14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ 
          15.  นายนนัทิยะ  ดารกานนท์ 
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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”  

 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 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 
เสียง 

 
  5.3 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 
20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2557) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรตอ่ไป 

 (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 15,000 หุ้น) 
 

  มติ : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นวงเงิน
ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควร
ตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 199,515,456 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,122,478 เสียง 

  
วาระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 51 ก าหนดวา่ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ     
ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4501 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 5)  หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2558 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต   
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว และเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักับบริษัทย่อย โดยก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของ
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บริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,240,000 บาท (เท่ากับปี 2557) และ       
มีค่าบริการอ่ืนเพิ่มจ านวน 100,000 บาท เน่ืองจากผู้สอบบญัชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐาน-
การบัญชีใหม่ท่ีจะใช้ในปี 2558 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 และฉบับท่ี 11 ซึ่งได้
พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี 
  (หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 คน จ านวน 1,200 หุ้น) 
 
   มต ิ: ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตแิตง่ตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 5)  หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4958 หรือนางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459 สงักดับริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2558 และก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของ
บริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 2,240,000 บาท (เท่ากับปี 2557) และมี
คา่บริการอ่ืนเพิ่มจ านวน 100,000 บาท เน่ืองจากผู้สอบบญัชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ท่ีจะใช้ในปี 2558 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 11 ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย 206,637,656 เสียง ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีมาตรการในการลดความเส่ียงเร่ือง
อตัราแลกเปล่ียนผนัผวนอยา่งไรบ้าง 

กรรมการผู้อ านวยการ ตอบว่า มาตรการในการลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนมีการ
ท า Forward Contract และท า Square ระหวา่ง Import และ Export  

นางฐิตพิรรณ บญุญาเสนีย์กลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทนุท าศูนย์การค้าแห่งแรกของ
บริษัทฯ มีการเปิดด าเนินการหรือยงั หากเปิดด าเนินการแล้ว ประมาณการมีก าไรเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ตอบวา่ ศนูย์การค้ายงัไมไ่ด้เปิดด าเนินการ ยงัเป็นโครงการอยู่ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ครบถ้วนแล้ว และได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ จากนัน้ได้กล่าวขอบคุณ
นางสาวมีนา หงษ์สงูเนิน ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีร่วมเป็นพยานในการนบั
คะแนน  และกลา่วในนามคณะกรรมการบริษัท ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุ และ
ให้ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้วกลา่วปิดประชมุ  

 
เลิกประชมุเวลา  12.15  น. 

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


