
 

 
 

ที่ น. 8/56 
 

21 มีนาคม  2556 
 

เร่ือง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2556 
( กําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การจายเงินปนผล และการ

ลงทุนในบริษัทใหม ) 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) (SUC) คร้ังที่ 3/2556 ประชุม     
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท   
สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได      
มีมติเห็นชอบในเร่ืองตางๆ ดังนี้ :-  

 

1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 
10.30 น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

 

2. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2556 จนกวาการประชุมจะ
แลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยู ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เปนผูมีสิทธิเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2555 

 
3. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 ดังนี้. 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 19   
ความเห็นคณะกรรมการ  

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 19 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555        
มีความถูกตองและครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถือหุนรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา 
วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจําป สิ้นสดุวันท่ี 
              31 ธันวาคม 2555  
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจําป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน 





 

 
 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแลว 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนเงินปนผล
จายใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทหาสิบสตางค) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 
450,000,000 บาท (ส่ีรอยหาสิบลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 44.28 ของกําไรสุทธิ  และกําไรสุทธิ
สวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลใหยกไปเปนกําไรสะสมตอไป  

โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะดําเนินการไดเม่ือไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว โดยบริษัทฯจะแจงใหบริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย       
(ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ดําเนินการจัดสงเงินปนผลใหกับผูถือหุนตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2556 
เปนตนไป  
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กําหนดอํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตาม          
แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอ        
ผูถือหุนมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในคร้ังนี้ทั้ง 5 คน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :- 

1. นางอารยา อรุณานนทชัย    2. นางบุศราคํา  นีลวัชระ  
3. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ    4. นายฐิติวัฒน  สืบแสง  
5. นางจันทรตรี ดารกานนท  

โดยบุคคลดังกลาวขางตนมีคุณสมบัติของกรรมการครบถวนตามขอบังคับบริษัท  พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนดไว   

ทั้งนี้นางอารยา อรุณานนทชัย และนางบุศราคํา นีลวัชระ กรรมการอิสระ ที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงดังกลาวตออีกวาระหนึ่ง  เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.  
5.2 พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ 
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวนนางอัจฉรา จันทรฉาย , นางอารยา อรุณานนทชัย,  
นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง , นายยรรยง ตั้งจิตตกุล  และ นางบุศราคํา นีลวัชระ กรรมการตรวจสอบ 



 

 
 

และ/หรือ กรรมการอิสระ” 
5.3 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ซึ่งผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแลว 
โดยเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาทตอป (เทากับป 
2555) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป  
 

วาระท่ี  6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดเงินคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติ
แตงตั้งนายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบียน  4501 หรือ นางสาวทิพวัลย  
นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบียน 3459  หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชี-
รับอนุญาตเลขทะเบียน  4958 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯประจําป 2556 (เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯปที่ 3) และกําหนดเงินคาตอบแทนในการสอบ
บัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 2,180,000 บาท ( เพิ่มข้ึน
จาก ป 2555 จํานวน 200,000 บาท ) สําหรับคาบริการอ่ืนไมมี 

 
4.  บริษัทฯจะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 ซึ่งมี

ความเห็นคณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชญิประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 20 และ
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯที่ www.sahaunion.co.th  ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2556 
เปนตนไป เพื่อใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม 

 

5.  ใหบริษัทฯลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม 2 บริษัทฯ ดังนี้ :- 
 5.1 บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอรตี้ จํากัด (Saha-Union Property Co.,Ltd.) ทุนจดทะเบียน 
500,000,000 บาท มูลคาหุนละ 100 บาท จํานวน 5,000,000 หุน เรียกชําระคาหุนคร้ังแรกหุนละ 25 บาท 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย และอ่ืนๆ  

 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน(%) 
1. นายชุตินธร       ดารกานนท              1 0.00003 
2. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา              1 0.00003 
3. นางสาวดาลัดย      ทรัพยทวีชัยกุล              1 0.00003 
4. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด              1 0.00003 
5. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด             1 0.00003 
4. บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 4,999,995 99.99985 

รวม 5,000,000 100% 
   



 

 
 

กรรมการ 
1. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา  2. นายชุตินธร  ดารกานนท 

 3. นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล  4. นางจันทรตรี   ดารกานนท 
 5. นางพินิจพร ดารกานนท เกษมทรัพย  6. นายวัชรพงษ   ดารกานนท 
 

 5.2  บริษัท สหยูเนี่ยน ฟนด แมนเนจเมนท จํากัด (Saha-Union Fund Management Co.,Ltd.)
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท มูลคาหุนละ 100 บาท จํานวน 5,000,000 หุน เรียกชําระคาหุนคร้ังแรก
หุนละ 25 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน 

 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน(%) 
1. นายชุตินธร       ดารกานนท              1 0.00003 
2. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา              1 0.00003 
3. นางสาวดาลัดย      ทรัพยทวีชัยกุล              1 0.00003 
4. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด              1 0.00003 
5. บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด             1 0.00003 
4. บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 4,999,995 99.99985 

รวม 5,000,000 100% 
 
 

กรรมการ 
1. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา  2. นายชุตินธร  ดารกานนท 

 3. นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล  4. นางจันทรตรี   ดารกานนท 
 5. นางพินิจพร ดารกานนท เกษมทรัพย  6. นายวัชรพงษ   ดารกานนท 

รายการขอ 5.1 และ 5.2 ไมใชรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ของบริษัทฯจดทะเบียน จึงไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือหลักเกณฑรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯจดทะเบียน บริษัทฯเปดเผยขอมูลในฐานะที่มีการลงทุนใน 
นิติบุคคลอ่ืนมากกวารอยละ 10    

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ( นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล )  
       กรรมการผูอํานวยการ 


