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ที่ น. 7/52 

 

19  มีนาคม  2552 
 
 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 
(กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การจายเงินปนผล และยกเลิกขอบังคับบริษัทฯ 
ขอ 58) 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) (SU) ครั้งที่  3/2552 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 12.10 น. ณ หองประชุม 
ชั้น 8 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมไดมีมติ ดังน้ี.- 
 

 

 1. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ปรากฏรายละเอียด
แบบ F24-1)   
 
 

2. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2552 จนกวาการ
ประชุมผูถือหุนจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนสามัญที่ปรากฏชื่ออยู ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก-
การโอนหุนเปนผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16 และมีสิทธิในการรับเงิน
ปนผลประจําป 
 

3. เสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรและขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 

 

4. เสนอผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
10% แลวกําไรสุทธิที่เหลือนําไปรวมกับกําไรสะสมบางสวนของบริษัทฯ แลวจัดสรรเปนเงิน    
ปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 300 ลาน
บาท (สามรอยลานบาท) โดยจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2552 

ทั้งน้ี การใหสิทธิรับเงินปนผลแกผูถือหุน  ณ  วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในการรับ 
เงินปนผลดังกลาวของบริษัทฯยังไมแนนอน เน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
กอน และหากผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทฯจะใหบริษัท ศูนยรับฝาก-
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จัดสงเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ 23 
เมษายน 2552 เปนตนไป 

 

5. เสนอผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไม
รวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ กําหนดจํานวนกรรมการ 15 คน และเลือกกรรมการที่ตองออก
ตามวาระ 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ตามรายนามดังน้ี .-  
  1. นายดําหริ   ดารกานนท    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา  รองประธานกรรมการ 
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  3. นายประจวบ เรือนใจดี  กรรมการอิสระ 
  4. นายวัชรพงษ ดารกานนท  กรรมการ 
 5. นายนันทิยะ  ดารกานนท  กรรมการ 
 โดยบุคคลดังกลาวไดผานการพิจารณาคุณสมบัติเปนรายบุคคลวา เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ 
มีความรูความสามารถเหมาะสมที่ไดรับการเสนอเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

 

6. เสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังน้ี “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน 
และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน นายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนทชัย , นาง
สาวภคินี พฤฒิธํารง , นายจักกชัย พานิชพัฒน และนายประจวบ เรือนใจดี กรรมการ-ตรวจสอบ
และ/หรือกรรมการอิสระ” 

 

7. เสนอผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ซึ่งผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนถึงความเหมาะสม ในการกําหนดคาตอบแทนจํานวน
เงินไมเกิน 20,000,000 บาท ตอป และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสม
ควรตอไป 

 

8. เสนอผูถือหุนแตงตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล 
หรือ นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความ-
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับป 
2551 (เปนผูสอบบัญชีปที่ 3) รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธ และ/หรือ 
สวนไดเสียกับบริษัท / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และ
กําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 
1,170,000 บาทตอป เพิ่มข้ึนจากปที่แลว 70,000 บาท สวนคาบริการอื่นๆไมมี  

 
 

9. เสนอผูถือหุนพิจารณายกเลิกขอบังคับบริษัทฯ  ขอ 58  ซึ่งมีขอความดังน้ี  “ในกรณีที่ 
บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
ของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง-
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวขางตนกําหนดไวในเรื่องน้ันๆดวย” 
 

 10. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 
2552 เวลา 10.30 น.  ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุม
และมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเชิญประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี.- 

 วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 15   
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติใหการรับรองรายงานการประชุม  
ดังกลาว 

วาระที่  2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับทราบผลการดําเนินงานในรอบ    

1 ป ที่ผานมา 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรและขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551  
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรและ

        ขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 ตามที่
        ผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบและรับรอง และไดผานการ   
        พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
        ไดพิจารณาอนุมัติและรับรองแลว 

 วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุม   

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 10% และกําไรสุทธิที่เหลือนํา
ไปรวมกับกําไรสะสมบางสวนของบริษัทฯ แลวจัดสรรเปนเงิน
ปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท (หน่ึง-บาท) 
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 300 ลานบาท (สามรอยลาน
บาท) โดยจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ ณ วันที่  3 เมษายน 
2552 

  ทั้งน้ีการใหสิทธิรับเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในการรับเงินปนผลดังกลาวของ
บริษัทฯยังไมแนนอน เน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนกอนและหากผูถือหุนมีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลดังกลาว บริษัทฯจะใหบริษัท ศูนยรับฝาก-
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จัดสงเงินปนผลใหกับ     
ผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2552 
เปนตนไป 

 วาระที่  5  พิจารณาเรื่องกรรมการ อํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ : ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน เห็นควรเสนอที่

ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ 
เลือกกรรมการที่ตองออกตามวาระ 5 คน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ตามรายนามดังน้ี .- 
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     1. นายดําหริ  ดารกานนท   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการ 
     3. นายประจวบ  เรือนใจดี กรรมการอิสระ 
     4. นายวัชรพงษ  ดารกานนท กรรมการ 
     5. นายนันทิยะ  ดารกานนท กรรมการ 

โดยบุคคลดังกลาวไดผานการพิจารณาคุณสมบัติเปนราย
บุคคลวา เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่ไดรับ
การเสนอเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ีประวัติของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอกลับเขาดํารงตําแหนง และรายชื่อ
กรรมการจํานวน 15 คน (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่
สงมาดวยในลําดับที่ 3, 4 และ 5) 

และเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจ
กรรมการ  ดังน้ี  “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวนนายสมภพ อมาตยกุล , 
นางอารยา อรุณานนทชัย , นางสาวภคินี พฤฒิธํารง , นาย
จักกชัย  พานิชพัฒน  และนายประจวบ เรือนใจดี กรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” 

พรอมทั้งเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2552 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนของบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนใน
จํานวนเงินไมเกิน 20,000,000 บาท ตอป โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรตอไป 

 วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2552 และกําหนดเงินคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน 

หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล หรือ นางสาวทิพวัลย 
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต แหงบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท     ประ
จําป 2552 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความ-เห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  (ก .ล .ต .) และผ านการพิ จารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแลว  และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตราย
เดียวกันกับป 2551 (เปนผูสอบบัญชีปที่ 3) รวมทั้งผูสอบ
บัญชีดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสีย
กับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว และกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของ
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บริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 
1,170,000 บาทตอป เพิ่มข้ึนจากป 2551 จํานวน 70,000 
บาท สวนคาบริการอื่นๆไมมี 
  

 วาระที่  7  พิจารณายกเลิกขอบังคับบริษัทฯ ขอ 58 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณายกเลิกขอบังคับบริษัทฯ ขอ  

58 ซึ่งมีขอความดังน้ี “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลง 
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายที่
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง-
ประเทศไทย ที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
แลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวขางตนกําหนดไวในเรื่องน้ันๆ ดวย” 
    เน่ืองจากปจจุบันมีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด-
หลักทรัพย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่4) ไดเพิ่มเรื่องดังกลาวไว
แลว ในขณะน้ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกลาว ซึ่งมี
เรื่องน้ีอยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองระบุเรื่องน้ีในขอบังคับ
ของบริษัทฯอีกตอไป  

 

 11.  บริษัทฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซตของบริษัทฯที่http://www.sahaunion.co.th 
ตั้งแตวันที่  23 มีนาคม 2552 เปนตนไป เพื่อใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูล
ประกอบการประชุม 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             ( ดร. ฐิติวัฒน  สืบแสง )  
       กรรมการผูอํานวยการ 


