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รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้น ครั งที 1/2555
บริษัท ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที
การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครังที 1/2555 เมือวันศุกร์ ที 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปิ นเกล้ า ชัน 3 โรงแรม เอส.ดี. อเว
นิว เลขที 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้ อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1.
นายพละ สุขเวช
2.
นายวิรัช
3.
ดร.เขียน
4.
นางกาญจนา
5.
นายพูลศักดิ
6.
นายวรพจน์
7.
นายพีรเจต
8.
นางสาวปิ ยะนันท์
9.
นางสาวสุธิดา
10.
นางสาวปิ ยะดา

สุวรรณนภาศรี
วงศ์สรุ ี ย์
สุวรรณนภาศรี
ตันสิทธิพนั ธ์
อุชไุ พบูลย์วงศ์
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

ผู้ทได้
ี รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุม
1.
นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ง

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด

เริมการประชุม
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทําหน้ าที เป็ นประธานทีประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อทีประชุมว่า ขณะนีมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 50 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 359,441,214
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ53.92 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2555
ประธาน ได้ ชีแจงผู้ถือหุ้นทราบเกียวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อแต่ละครัง หากไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน
หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิวาระดังกล่าว หากมีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื องดออกเสียงจึงจะให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน ยกเว้ นในวาระการแต่งตังกรรมการทีออกตามวาระ จะทําการลงคะแนนเสียงทังผู้ทีเห็นด้ วย คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โดยจะทําการ
พิจารณาอนุมัติเป็ นรายบุคคล ทังนี ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ คือ หนึงหุ้นเท่ากับหนึงเสียง จากนัน ประธานได้
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1 รั บรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นครั งที 1/2554
ประธาน แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ส่งสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครังที 1/2554 เมือวันที 21 เมษายน
2554 ให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิงทีส่งมาด้ วย 1 ซึงมีจํานวนรวมทังสิน 6 หน้ าด้ วยกัน
ทังนี คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณา
รับรอง
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
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มติทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครังที 1/2554 ซึงประชุมไปเมือวันที 21
เมษายน 2554 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้ วย
359,441,214
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง

ระเบียบวาระที 2
รั บทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึงรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ านมา
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการขายได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบ
ปี ทีผ่านมาให้ ทีประชุมทราบ พร้ อมกับเสนอทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการตามรายละเอียดทีปรากฏใน สิงทีส่งมาด้ วย 2 ของ
หนังสือเชิญประชุม ซึงบริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริ ษทในรอบปี 2554 ให้ ทีประชุมทราบโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
“ในปี 2554 บริ ษัท และ บริ ษัทย่อย มียอดขายรวมทังสิน 3,259.62 ล้ านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 705.58 ล้ านบาท หรื อ คิด
เป็ นการเพิมขึนร้ อยละ 27.63 ทังนีเป็ นผลมาจากปริ มาณและราคาขายสินค้ า (โซลเว้ นท์) ทีเพิมสูงขึน เนืองจาก เหตุการณ์สนึ ามิทีประเทศญีปุ่ น ทําให้
ความต้ องการโซลเว้ นท์ในตลาดโลกเพิมสูงขึนมาก จากการคาดการณ์ว่า จะเกิดการขาดแคลนโซลเว้ นท์ ส่งผลให้ ราคาโซลเว้ นท์ส่วนใหญ่ในตลาดโลก
ปรับตัวเพิมสูงขึนเป็ นอย่างมาก ทําให้ อตั รากําไรขันต้ นของบริ ษัทปรับตัวเพิมสูงขึนตามจากร้ อยละ 11.15 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 13.44 หรื อ คิดเป็ น
อัตราการเพิมขึนร้ อยละ 20.54 ซึงถึงแม้ ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2554 ประเทศไทยจะประสบกับอุทกภัยครังใหญ่ ทําให้ ยอดขายชะลอตัวลงก็
ตาม แต่บริ ษัทก็ยงั สามารถรักษาอัตรากําไรไว้ ได้ โดยในปี 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกําไรสุทธิจํานวน 156.71 ล้ านบาท เพิมขึน จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 74.47 ล้ านบาท หรื อ เพิมขึนร้ อยละ 90.55 ซึงมากทีสุดนับตังแต่ก่อตังบริ ษัทมา”
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม เมือปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา และ รายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึงรวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา โดย ประธาน ได้ กล่าว
สรุปเป็ นมติดงั นี
มติทีประชุม
ระเบียบวาระที 3

ทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการตามทีเสนอข้ างต้ น
พิจารณาอนุมัตกิ ารเงินของบริษัทสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สินสุด วันที31 ธันวาคม 2554

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้ รายงานสรุ ปภาพรวมของงบ
การเงินประจําปี 2554 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ให้ ทีประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจําปี 2554 ให้ ทีประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
งบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม
งบเฉพาะกิจการ
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
2554
2553
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,441.60
1,126.78
959.39
879.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
203.27
211.87
198.13
198.31
สินทรัพย์รวม
1,644.87
1,338.65
1,157.52
1,078.03
หนีสินหมุนเวียน
1,012.92
925.39
696.58
728.90
หนีสินไม่หมุนเวียน
5.58
5.45
4.13
2.96
หนีสินรวม
1,018.50
930.84
700.72
731.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น
626.37
407.81
456.80
346.16
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,644.87
1,338.65
1,157.52
1,078.02

งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 1มกราคม ถึง วันที 31 ธันวาคม
(หน่วย:ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
รายได้ รวม
3,267.19
2,572.40
ต้ นทุนขาย
2,821.41
2,269.19
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
226.62
186.23
ดอกเบียจ่าย
17.66
9.49
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
44.79
25.26
กําไรสุทธิ
156.71
82.24
กําไรสุทธิ ต่อ หุ้น
0.229
0.125
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งบเฉพาะกิจการ
2554
2,657.98
2,320.28
156.66
12.47
32.33
137.24
0.208

2553
2,180.07
1,950.18
139.49
7.14
17.76
65.50
0.099

ประธาน กล่าวต่อทีประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจําปี 2554 ของบริ ษัท ปรากฎอยู่ในส่วนท้ ายของรายงานประจําปี ทีบริ ษัทได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานได้ กล่าว เชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมือปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการทีทําหน้ าทีดูแลการประชุมได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิม 8 คน ทําให้ จํานวนผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมเพิมขึนเป็ น 58 คน คิดเป็ นจํานวนหุ้นรวมทังสิน 360,086,414 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 54.02 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริ ษัท
มติทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2554
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้ วย
360,086,414
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน แถลงต่อทีประชุมว่า ในปี 2554 บริ ษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ 137.24 ล้ านบาท เพิมขึนเป็ นจํานวน 71.61 ล้ านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ทีมีกําไรอยู่ที 65.63 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.208 บาทต่อหุ้น โดยในปี นีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น ซึงมากกว่าปี ก่อนหน้ าราวร้ อยละ
125 คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลจ่ายรวมทังสิน 59.99 ล้ านบาท โดยเงินปั นผลทีจ่ายในครังนีคิดเป็ นร้ อยละ 43.72 ของกําไรสุทธิของบริ ษัทในปี 2554 ซึง
สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท (Dividend Policy) ทีอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ทังนี บริ ษัทจะทําการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นทีมีรายชือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ใน วันที 8 พฤษภาคม
2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปั นผล และ กําหนดให้ วนั ที 9 พฤษภาคม 2555 เป็ นวันรวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 18 พฤษภาคม 2555
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงวันทีขึนเครืองหมาย “XD” ของหุ้นบริ ษัท
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี
“วันทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทําการขึนเครื องหมาย “XD” ได้ แก่ วันที 3 พฤษภาคม 2555 ซึงหมายถึง หากผู้ถือหุ้นได้ ซือหุ้นของ
บริ ษัทตังแต่วนั ที 3 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้ นไปจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล ดังนันหากผู้ถือหุ้นทีต้ องการได้ รับเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องซือหุ้นของ
บริ ษัทก่อนวันทีมีการขึนเครื องหมาย XD คือภายในวันที 2 พฤษภาคม 2555” และ เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาลงมติ
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มติทีประชุม
ทีประชุมทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.09
บาท ตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้ วย
360,086,414
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ก่อนเข้ าสูก่ ารพิจารณาเรื องการเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ประธาน ได้ มอบหมายให้ นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ฝ่ ายจัดการผู้ดแู ล
การประชุมได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงมติของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีถึงแก่กรรม
นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ได้ รายงานต่อทีประชุมว่า ตามทีนายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการของบริ ษัทได้ ถึงแก่กรรมลงด้ วยโรคหัวใจวาย
เฉียบพลันเมือวันที 15 กันยายน 2554 ทีผ่านมา ทางคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติให้ ทําการแต่งตังนายพละ สุขเวช เข้ าดํารงตําแหน่งแทนโดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่งตามระยะเวลาทีเหลืออยู่
นายพละ สุขเวช ได้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริ ษัท และ ผู้ถือหุ้น ทีได้ ให้ โอกาสตนเข้ าทําหน้ าทีแทนนายทวี บุตรสุนทร โดยตนเองจะทํา
หน้ าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ต่อจากนันประธานได้ เข้ าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดตามวาระ
ประธาน แถลงต่อทีประชุมว่า ในปี นีมีกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
2. นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
3. นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
ซึงทัง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และ เป็ นผู้ทีเหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนันคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทัง 4 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
ตามเดิมอีกวาระหนึงซึงในการแต่งตังกรรมการทัง 4 ท่านนี จะทําการลงมติเป็ น รายบุคคล ทังนีบริ ษัทได้ จดั ส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง 4
ท่านให้ กบั ผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3
หลังจากนัน จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ ซกั ถาม และ เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึงได้ เสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติเลือกตัง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการทีทําหน้ าทีดูแลการประชุมได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิม 6 คน ทําให้ จํานวนผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ น 64 คน คิดเป็ นจํานวนหุ้นรวมทังสิน 360,175,414 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 54.03 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริ ษัท
ประธานเสนอทีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง นายวิรัช สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนายวิรัช สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีก
วาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
360,175,414
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธานเสนอทีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
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ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการ
อีกวาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

360,175,414
-0-0-

เสียง
เสียง
เสียง

ประธานเสนอทีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตังนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
360,175,414
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธานเสนอทีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตังนางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการ
อีกวาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
360,175,414
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ฝ่ ายจัดการได้ สรุปมติทีประชุมเกียวกับการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ดังนี
มติทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ระเบียบวาระที 6

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีสาํ หรั บรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน แจ้ งต่อทีประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิแต่งตัง นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 4958 แห่งบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2555 และในกรณีทีผู้สอบบัญชีตามรายนาม
ข้ างต้ นไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน เอิ นส์ ท แอนด์ ยัง จํ ากัด เป็ นผู้มีอํานาจแต่งตังผู้ส อบบัญชี รับอนุญาตคนอื นของบริ ษั ท
สํ า นัก งาน เอิ น ส์ ท แอนด์ ยัง จํ า กัด เป็ นผู้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที แทนได้ ทังนี สํ า นัก งานสอบบัญ ชี และ ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายนามดัง กล่า วข้ า งต้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสีย กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กําหนดค่าสอบ
บัญชีสําหรับปี 2555 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสินไม่เกิน 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมืนบาทถ้ วน) ทังนี ในกรณีทีมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ประจําปี ตามปกติ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอํานาจพิจารณากําหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการทีทําหน้ าทีดูแลการประชุมได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิม 5 คน ทําให้ จํานวนผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ น 69 คน คิดเป็ นจํานวนหุ้นรวมทังสิน 360,707,414 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 54.11 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริ ษัท
มติทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตังผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ของบริ ษัท และ กําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
360,707,414
เสียง

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

-0-0-
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เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที 7 เรื องอืนๆ
ประธาน กล่าว ต่อทีประชุมว่า ในวาระนีไม่มีการพิจารณาเรื องใดๆ แต่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความเห็น หรื อ เสนอแนะใดๆ
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงนโยบายการบริ หารความเสียงของบริ ษัท เนืองจากบริ ษัทมีอตั รากําไร (Margin) ทีค่อนข้ างตํา ซึงอาจกระทบต่ออัตรา
กําไรของบริ ษัท
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี
“ความเสียงทีสําคัญของบริ ษัทมีอยู่ 3 ด้ านได้ แก่ ด้ านการสังซือ การตลาด และ การเงิน ซึงในการสังซือสินค้ าต้ องถือว่าบริ ษัทมีประสบการณ์
ในการสังซือสินค้ ามานาน โดยเราจะทําการสังซือตามปริ มาณความต้ องการทีมีอยู่จริ ง เนืองจากลูกค้ าส่วนใหญ่จะสังซือสินค้ าเฉพาะเท่าทีจําเป็ นต้ อง
ใช้ เพราะเก็บรักษายาก จึงมักจะสังสินค้ าตามความจําเป็ น ยกเว้ นในช่วงทีเกิดวิกฤต จะมีการพิจารณาตามเหตุการณ์เช่นปี ทีผ่านมาอาจจมีการสังซือ
เป็ นจํานวนมากขึน สําหรับ ความเสียงทางด้ านการเงินบริ ษัทมีการนําเข้ าสินค้ าโดยตรงไม่เกินร้ อยละ 20 ของสินค้ าทังหมด คิดเป็ นสัดส่วนทีไม่มาก
และความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีการติดตามเรื องของ
อัตราแลกเปลียนและมีการป้องกันความเสียงโดยการใช้ เครื องมือทางการเงินทีเหมาะสม”
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นเพิมเติม ดังนี
“ในส่วนของการตลาด เนืองจากบริ ษัทก่อตังมานาน จึงมีความได้ เปรี ยบในเรื องของปริ มาณลูกค้ า และการกระจายตัวของกลุ่มลูกค้ า โดย
บริ ษัทมีลกู ค้ าเป็ นจํานวนมากทีกระจายตัวอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรม ดังนันหากมีการตกตําในอุตสาหกรรมหนึง ก็ยงั มีลกู ค้ าในอุตสาหกรรมอืนๆ ทียัง
ดีอยู่รองรับ”
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามเกียวกับขนาดตลาดของโซลเว้ นท์
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ได้ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี
“ทีผ่านมาไม่ได้ มีการจัดทําขนาดของตลาดโซลเว้ นท์ ไว้ อย่างชัดเจนเนืองจากสินค้ าประเภทโซลเว้ นท์ มีจํานวนมากมายหลายชนิดและ
ประเภท จากประสบการณ์ คิดว่าปริ มาณขายโซลเว้ นท์ของบริ ษัทน่าจะอยู่ราวไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าโซลเว้ นท์รวมทังหมด”
เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิมเติม หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิ ดประชุม ในเวลา
10.45 น

_____ ประธานทีประชุม
(นายพละ สุขเวช)

_____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธีราภรณ์ ช้ างดี)

