
 
รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น ครังท ี1/2555 

บริษัท ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และ สถานท ี

การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครังที 1/2555 เมือวนัศกุร์ที 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องปินเกล้า ชนั 3 โรงแรม เอส.ดี. อเว

นิว เลขที 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ  สขุเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

2. นายวิรัช   สวุรรณนภาศรี  กรรมการผู้จดัการ 

3.  ดร.เขียน   วงศ์สรีุย์   กรรมการ 

4. นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

5. นายพลูศกัดิ  ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

6. นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

7. นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

8. นางสาวปิยะนนัท์  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

9. นางสาวสธิุดา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

10. นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 

ผู้ทไีด้รับเชญิให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณีย์ สขุเพง็   ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท สํานกังาน เอเอ็มซี จํากดั 
 

เริมการประชุม 
นายพละ สขุเวช ประธานกรรมการ ทําหน้าที เป็นประธานทีประชมุ (“ประธาน”)  

ประธาน แถลง ต่อทีประชมุว่า ขณะนีมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 50 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกันได้ 359,441,214 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ53.92 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุม

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2555 
 

 ประธาน ได้ชีแจงผู้ ถือหุ้นทราบเกียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครัง หากไม่มีผู้ ใดคดัค้าน

หรืองดออกเสียงให้ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัวาระดงักล่าว หากมีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนน ยกเว้นในวาระการแต่งตังกรรมการทีออกตามวาระ จะทําการลงคะแนนเสียงทังผู้ ทีเห็นด้วย คดัค้าน หรืองดออกเสียง โดยจะทําการ

พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทังนี ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ คือ หนึงหุ้นเท่ากับหนึงเสียง จากนัน ประธานได้

ดําเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 
 

ระเบียบวาระท ี1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้นครังท ี1/2554 
ประธาน แถลงต่อทีประชมุว่า บริษัทได้จดัส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครังที 1/2554 เมือวนัที 21 เมษายน 

2554 ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิงทีส่งมาด้วย 1 ซึงมีจํานวนรวมทงัสิน 6 หน้าด้วยกัน 

ทงันี คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมได้พิจารณา

รับรอง 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติ 
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มติทีประชมุ ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครังที 1/2554 ซงึประชมุไปเมอืวนัที 21 

เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

เหน็ด้วย  359,441,214 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระท ี2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซงึรวมถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา  
ประธานมอบหมายให้นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการขายได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปีทีผ่านมาให้ทีประชมุทราบ พร้อมกบัเสนอทีประชมุรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดทีปรากฏใน สิงทีส่งมาด้วย 2 ของ

หนงัสือเชิญประชมุ ซงึบริษัทได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษทในรอบปี 2554 ให้ทีประชุมทราบโดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี  
 

“ในปี 2554 บริษัท และ บริษัทย่อย มียอดขายรวมทงัสิน  3,259.62 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 705.58 ล้านบาท หรือ คิด

เป็นการเพิมขนึร้อยละ 27.63 ทงันีเป็นผลมาจากปริมาณและราคาขายสินค้า (โซลเว้นท์) ทีเพิมสงูขึน เนืองจาก เหตกุารณ์สนึามิทีประเทศญีปุ่ น ทําให้

ความต้องการโซลเว้นท์ในตลาดโลกเพิมสงูขนึมาก จากการคาดการณ์ว่า จะเกิดการขาดแคลนโซลเว้นท์ ส่งผลให้ราคาโซลเว้นท์ส่วนใหญ่ในตลาดโลก

ปรับตวัเพิมสงูขึนเป็นอย่างมาก ทําให้อตัรากําไรขนัต้นของบริษัทปรับตวัเพิมสงูขึนตามจากร้อยละ 11.15 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.44  หรือ คิดเป็น

อตัราการเพิมขึนร้อยละ 20.54 ซงึถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 ประเทศไทยจะประสบกบัอทุกภยัครังใหญ่ ทําให้ยอดขายชะลอตวัลงก็

ตาม แต่บริษัทก็ยงัสามารถรักษาอตัรากําไรไว้ได้ โดยในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิจํานวน  156.71 ล้านบาท เพิมขึน จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน 74.47 ล้านบาท หรือ เพิมขนึร้อยละ 90.55 ซงึมากทีสดุนบัตงัแตก่่อตงับริษัทมา” 
 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม เมือปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ทีประชมุรับทราบผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา และ รายงานประจําปีของคณะกรรมการซงึรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าว

สรุปเป็นมติดงันี 
 

มติทีประชมุ ทีประชมุรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการตามทีเสนอข้างต้น 
 

ระเบียบวาระท ี3  พจิารณาอนุมัตกิารเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สนิสุด วันท3ี1 ธันวาคม 2554 
 

 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบ

การเงินประจําปี 2554 ซงึผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ให้ทีประชมุทราบ 

 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจําปี 2554 ให้ทีประชมุทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

งบดลุ  ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,441.60 1,126.78 959.39 879.72 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 203.27 211.87 198.13 198.31 

สินทรัพย์รวม 1,644.87 1,338.65 1,157.52 1,078.03 

หนีสินหมนุเวียน 1,012.92 925.39 696.58 728.90 

หนีสินไมห่มนุเวียน 5.58 5.45 4.13 2.96 

หนีสินรวม 1,018.50 930.84 700.72 731.86 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 626.37 407.81 456.80 346.16 

รวมหนีสินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,644.87 1,338.65 1,157.52 1,078.02 
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งบกําไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาตงัแตว่นัที 1มกราคม ถึง วนัท ี31 ธนัวาคม  

(หน่วย:ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

รายได้รวม 3,267.19 2,572.40 2,657.98 2,180.07 

ต้นทนุขาย 2,821.41 2,269.19 2,320.28 1,950.18 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 226.62 186.23 156.66 139.49 

ดอกเบยีจ่าย 17.66 9.49 12.47 7.14 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 44.79 25.26 32.33 17.76 

กําไรสทุธิ 156.71 82.24 137.24 65.50 

กําไรสทุธิ ตอ่ หุ้น 0.229 0.125 0.208 0.099 
 

 ประธาน กลา่วตอ่ทีประชมุวา่ รายละเอียดของงบการเงินประจําปี 2554 ของบริษัท ปรากฎอยู่ในสว่นท้ายของรายงานประจําปีทีบริษัทได้

จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานได้กลา่ว เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมือปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติ 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการทีทําหน้าทีดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิม 8 คน ทําให้จํานวนผู้ ถือหุ้นที

เข้าร่วมประชมุเพิมขนึเป็น 58 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมทงัสิน 360,086,414 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.02 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด

ของบริษัท 
 

มติทีประชมุ ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สินสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 

เหน็ด้วย  360,086,414 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
ประธาน แถลงต่อทีประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสทุธิ 137.24 ล้านบาท เพิมขึนเป็นจํานวน 71.61 ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกบัปี 2553 ทีมีกําไรอยู่ที 65.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.208 บาทต่อหุ้น โดยในปีนีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น ซึงมากกว่าปีก่อนหน้าราวร้อยละ 

125 คิดเป็นจํานวนเงินปันผลจ่ายรวมทงัสิน 59.99 ล้านบาท โดยเงินปันผลทีจ่ายในครังนีคิดเป็นร้อยละ 43.72 ของกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2554 ซงึ

สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ทีอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ 
 

ทงันี บริษัทจะทําการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นทีมีรายชือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ใน วนัท ี8 พฤษภาคม 

2555 โดยวนัดงักลา่วคือวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปันผล และ กําหนดให้วนัที 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวนัรวบรวม

รายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน และ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 18 พฤษภาคม 2555 
 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงวนัทีขนึเครืองหมาย “XD” ของหุ้นบริษัท 
 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการ ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น ดงันี  
 

“วนัทีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะทําการขนึเครืองหมาย “XD” ได้แก่ วนัที 3 พฤษภาคม 2555 ซงึหมายถึง หากผู้ ถือหุ้นได้ซือหุ้นของ

บริษัทตงัแต่วนัที 3 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ดงันนัหากผู้ ถือหุ้นทีต้องการได้รับเงินปันผลดงักล่าวจะต้องซือหุ้นของ

บริษัทก่อนวนัทีมีการขึนเครืองหมาย XD คือภายในวนัที 2 พฤษภาคม 2555” และ เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ทีประชมุ

พิจารณาลงมติ  
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มติทีประชมุ ทีประชมุทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.09 

บาท ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

เหน็ด้วย  360,086,414 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระท ี5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 

ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาเรืองการเลือกตงักรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ประธาน ได้มอบหมายให้นายชยันรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจดัการผู้ดแูล

การประชมุได้แจ้งให้ทีประชมุทราบถึงมติของคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัการแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีถึงแก่กรรม 
 

 นายชยันรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อทีประชมุว่า ตามทีนายทวี บตุรสนุทร ประธานกรรมการของบริษัทได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคหวัใจวาย

เฉียบพลนัเมือวนัที 15 กนัยายน 2554 ทีผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัทจงึได้มีมติให้ทําการแตง่ตงันายพละ สขุเวช เข้าดํารงตําแหน่งแทนโดยมีวาระ

การดํารงตําแหน่งตามระยะเวลาทีเหลืออยู่ 
 

 นายพละ สขุเวช ได้กลา่วขอบคณุคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ ถือหุ้น  ทีได้ให้โอกาสตนเข้าทําหน้าทีแทนนายทวี บตุรสนุทร โดยตนเองจะทํา

หน้าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ต่อจากนนัประธานได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการที

ครบกําหนดตามวาระ 
 

ประธาน แถลงตอ่ทีประชมุวา่ ในปีนีมีกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ทา่น ได้แก่     

1. นายวิรัช   สวุรรณนภาศรี   กรรมการ 

2. นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี   กรรมการ 

3. นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี   กรรมการ  

4. นางสาวสธิุดา  สวุรรณนภาศรี   กรรมการ 
 

ซงึทงั 4 ทา่นตามรายนามดงักลา่วเป็นผู้ทีมีคณุสมบติัครบถ้วน และ เป็นผู้ทีเหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันันคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตงักรรมการทงั 4 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ตามเดิมอีกวาระหนึงซึงในการแต่งตงักรรมการทงั 4 ท่านนี จะทําการลงมติเป็น รายบคุคล ทงันีบริษัทได้จดัส่งประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทงั 4 

ทา่นให้กบัผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วย 3 
 

หลงัจากนนั จงึได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุได้ซกัถาม และ เมอืปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม จงึได้เสนอให้ทปีระชมุพิจารณาลงมติเลือกตงั

กรรมการเป็นรายบคุคล  
  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการทีทําหน้าทีดแูลการประชมุได้แจ้งต่อทีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิม 6 คน ทําให้จํานวนผู้ ถือหุ้นที

เข้าร่วมประชมุเพิมขึนเป็น 64 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมทงัสิน 360,175,414 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.03 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด

ของบริษัท 
 

ประธานเสนอทีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตงั นายวิรัช สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนงึ 
 

ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตงันายวิรัช สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีก

วาระหนงึด้วยคะแนนเสียงดงันี 

เหน็ด้วย  360,175,414 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ประธานเสนอทีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตงั นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนงึ  
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ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตงันางกาญจนา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการ

อีกวาระหนงึด้วยคะแนนเสียงดงันี 
 

เหน็ด้วย  360,175,414 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ประธานเสนอทีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตงันายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนงึ  
 

ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตงันายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารง 

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนงึด้วยคะแนนเสยีงดงันี 

เหน็ด้วย  360,175,414 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ประธานเสนอทีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตงันางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนงึ  
  

 ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตงันางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการ

อีกวาระหนงึด้วยคะแนนเสียงดงันี 

เหน็ด้วย  360,175,414 เสียง 

ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

 ฝ่ายจดัการได้สรุปมติทีประชมุเกียวกบัการแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ดงันี  
 

มติทีประชมุ ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัแต่งตงักรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนงึ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามทีได้กลา่วมาข้างต้น 
 

ระเบียบวาระท ี6 พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และกาํหนดค่าสอบบญัช ี
 

ประธาน แจ้งตอ่ทีประชมุวา่โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแต่งตงั นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที 4958 แหง่บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2555 และในกรณีทีผู้สอบบญัชีตามรายนาม

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ มีอํานาจแต่งตังผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอืนของบริษัท 

สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ ปฏิบัติหน้าทีแทนได้ ทังนี สํานักงานสอบบัญชี และ ผู้ สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มี

ความสมัพนัธ์ และไมมี่สว่นได้เสีย กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และ กําหนดค่าสอบ

บญัชีสําหรับปี 2555 เป็นจํานวนเงินรวมทงัสินไม่เกิน 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมืนบาทถ้วน) ทงันี ในกรณีทีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชี

ประจําปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติ  
 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการทีทําหน้าทีดแูลการประชมุได้แจ้งต่อทีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิม 5 คน ทําให้จํานวนผู้ ถือหุ้นที

เข้าร่วมประชมุเพิมขึนเป็น 69 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมทงัสิน 360,707,414 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด

ของบริษัท 
 

มติทีประชมุ ทีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแตง่ตงัผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2554 ของบริษัท และ กําหนด

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี 

เหน็ด้วย  360,707,414 เสียง 
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ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 

งดออกเสียง             -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระท ี7 เรืองอนืๆ 
ประธาน กลา่ว ตอ่ทีประชมุวา่ ในวาระนีไมมี่การพิจารณาเรืองใดๆ แตจ่ะให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  แสดงความเหน็ หรือ เสนอแนะใดๆ  

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายการบริหารความเสียงของบริษัท เนืองจากบริษัทมีอตัรากําไร (Margin) ทคีอ่นข้างตํา ซงึอาจกระทบตอ่อตัรา

กําไรของบริษัท 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี  

“ความเสียงทีสําคญัของบริษัทมีอยู่ 3 ด้านได้แก่ ด้านการสงัซือ การตลาด และ การเงิน ซงึในการสงัซือสินค้าต้องถือวา่บริษัทมีประสบการณ์

ในการสงัซือสินค้ามานาน โดยเราจะทําการสงัซือตามปริมาณความต้องการทีมีอยู่จริง เนืองจากลกูค้าส่วนใหญ่จะสงัซือสินค้าเฉพาะเท่าทีจําเป็นต้อง

ใช้ เพราะเก็บรักษายาก จงึมกัจะสงัสินค้าตามความจําเป็น ยกเว้นในช่วงทีเกิดวิกฤต จะมีการพิจารณาตามเหตกุารณ์เช่นปีทีผ่านมาอาจจมีการสงัซือ

เป็นจํานวนมากขึน สําหรับ ความเสียงทางด้านการเงินบริษัทมีการนําเข้าสินค้าโดยตรงไม่เกินร้อยละ 20 ของสินค้าทงัหมด คิดเป็นสดัส่วนทีไม่มาก 

และความเสียงจากอตัราแลกเปลียนไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของบริษัท  อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตามเรืองของ

อตัราแลกเปลียนและมีการป้องกนัความเสียงโดยการใช้เครืองมือทางการเงินทีเหมาะสม” 

นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเพิมเติม ดงันี 

“ในส่วนของการตลาด เนืองจากบริษัทก่อตงัมานาน จึงมีความได้เปรียบในเรืองของปริมาณลกูค้า และการกระจายตวัของกลุ่มลกูค้า โดย

บริษัทมีลกูค้าเป็นจํานวนมากทีกระจายตวัอยู่ในหลายๆอตุสาหกรรม ดงันนัหากมีการตกตําในอตุสาหกรรมหนึง ก็ยงัมีลกูค้าในอตุสาหกรรมอืนๆ ทียงั

ดีอยู่รองรับ”  

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกียวกบัขนาดตลาดของโซลเว้นท์ 
 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น ดงันี 

“ทีผ่านมาไม่ได้มีการจัดทําขนาดของตลาดโซลเว้นท์ไว้อย่างชัดเจนเนืองจากสินค้าประเภทโซลเว้นท์มีจํานวนมากมายหลายชนิดและ

ประเภท จากประสบการณ์ คิดวา่ปริมาณขายโซลเว้นท์ของบริษัทน่าจะอยู่ราวไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่โซลเว้นท์รวมทงัหมด” 

เมือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิมเติม หรือ แสดงความคิดเหน็ ประธาน จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและกลา่วปิดประชมุ ในเวลา 

10.45 น 
 
 
 

                           _____ ประธานทปีระชุม    
                                                (นายพละ สุขเวช)       

 
 
 
                    _____ ผู้บันทกึการประชุม 
  (นางสาวธีราภรณ์ ช้างด)ี 

 

สิงทีแนบมา 1 หนา้ 6/6 




