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รายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) 

 
 

วนั เวลา และ สถานที่ 
การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัองัคารท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 800 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ   สุขเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายนพพร  เทพสิทธา   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายพลูศกัด์ิ  ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
5. นายวิรัช   สุวรรณนภาศรี  กรรมการผูจ้ดัการ 
6.  นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
7. นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
 

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางชลรส   สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชี/ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ  ผูส้อบบญัชี/ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 

เร่ิมการประชุม 
 

นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ี เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมโดยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 105 คน นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้430,768,868 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 52.26 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2558 และ ก่อนเร่ิมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอใหฝ่้ายเลขานุการฯ ไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน  

 

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดช้ี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละคร้ัง หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง
ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และในวาระการ
แต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ จะทาํการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คือ หน่ึงหุ้น
เท่ากบัหน่ึงเสียง สําหรับวาระการประชุมในวนัน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ยกเวน้ในระระเบียบวาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

จากนั้น ประธาน ไดด้าํเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 ใหก้บั

ท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีรา  ยละเอียด ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 6 หนา้ดว้ยกนั ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็น
วา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณารับรอง 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้มาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 3 คน ทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 108 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 430,808,968 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  430,808,968 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ประธานมอบหมายใหน้ายพีรพล สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาดไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาให้

ท่ีประชุมทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
 

 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานภาพรวมของผลการดาํเนินงานของบริษทในรอบปี 2557 ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 3,749 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จากปี  2556 125 ลา้นบาท โดยมีกาํไรขั้นตน้ 389 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1 ลา้นบาท และ มีกาํไรสุทธิ 94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 86 ลา้นบาท ซ่ึงถา้พิจารณา
โดยรวมบริษทัยงัคงสามารถรักษาการทาํกาํไรไวไ้ด ้อยา่งไรกต็าม ในส่วนของบริษทั นั้นไดรั้บผลกระทบจากการปรับตวัลดลงของราคานํ้ ามนัทาํใหมี้  Stock Loss 
และ ราคาสินคา้ปรับตวัลดลง ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั  อินฟินิท แกรททิทูด จาํกดั (มหาชน) หรือ (GIFT) มีผลการดาํเนินงานท่ีดี จึงทาํ
ใหภ้าพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัดีข้ึน 

ต่อจากนั้น นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานสรุปภาพรวมยอดรายได ้กาํไรขั้นตน้ และ กาํไรสุทธิของบริษทัในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2553-2557) 
โดยบริษทัยงัคงสามารถรักษาอตัราการเติบโตของยอดขาย และ ระดบักาํไรของบริษทัไวไ้ด ้

 

 ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 

นางสาวจิตต ์สาวิตตก์ุล อาสาสมคัร ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า ทราบว่าทางบริษทัไดมี้การประกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วมใน
โครงแนวร่วมการต่อตา้นการทุจริตของภาคเอกชน แลว้ จึงอยากจะขอสอบถามว่าเม่ือไหร่ทางบริษทัจะไดรั้บการรับรองหลงัจากท่ีไดป้ระกาศเจตนารมยไ์ปแลว้ 
หรือ มีกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการในเร่ืองน้ีหรือไม่ 

 

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงว่า ทางบริษทั เพ่ิงไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการขอรับรอง ซ่ึงมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ซ่ึงคงจะตอ้งพยายาม
ดาํเนินการใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 

 

ประธาน ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดดู้แลเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ ดงันั้น คาดวา่ภายในปีน้ีน่าจะสามารถดาํเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวได ้

 

เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ไดก้ล่าวสรุปเป็นมติดงัน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัิการเงนิของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที่31 ธันวาคม 2557 
 

 ประธาน มอบหมายใหน้างสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงิน
ประจาํปี 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจาํปี 2557 ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งบดุล  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,723.04 1,785.73 1,101.62 1,231.94 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 272.74 215.34  195.61 192.62  
สินทรัพยร์วม 1,995.78 2,001.07  1,297.23 1,424.57  
หน้ีสินหมุนเวียน 1,092.22 1,235.26  699.98 896.39  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16.94 7.76  11.21 6.68  
หน้ีสินรวม 1,109.16 1,243.03  711.20 903.06  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 886.62 758.04  586.03 521.51  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,995.78 2,001.07  1,297.23 1,424.57  
 
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556 
รายไดร้วม 3,764.02 3,632.31  2,767.09 2,795.05  
ตน้ทุนขาย 3,359.60 3,236.22  2,531.80 2,540.70  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 265.19 89.30  177.52 56.55  
ดอกเบ้ียจ่าย 17.97 19.65  10.43 14.02  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 26.62 25.31  7.10 12.45  
กาํไรสุทธิ 94.41 86.44  34.91 47.07  
กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้ 0.09 0.097  0.05 0.069  
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)  10.38 10.71 7.99 9.68 
อตัรากาํไรสุทธิ (%)  2.52 2.39 1.27 1.69 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(%)  4.72 4.32 2.57 3.31 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  11.48 11.40 6.30 9.21 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.78 0.86 0.61 0.79 
 
 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ รายละเอียดของงบการเงินประจาํปี 2557 ของบริษทั ปรากฎอยูใ่นส่วนทา้ยของรายงานประจาํปีท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามคาํถามเก่ียวกบัตวัเลขในงบการเงิน ดงัน้ี  
1. บริษทัมีเงินสดเหลืออยูม่าก มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสาํรองเงินสดไวม้ากขนาดนั้นหรือไม่ 
2. ทาํไมสินคา้คงคลงัจึงลดลง 
3. เจา้หน้ีการคา้ทาํไมจึงลดลง Supplier ให ้Credit Term นอ้ยลงหรือไม่ 
นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงว่า บริษทัมีเงินสดมากเน่ืองจากในช่วงปลายปีท่ีผ่านมามีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

กาํลงัจะหมดอายลุงมากจึงทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดเหลือค่อนขา้งเยอะ  
 จากนั้น นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ นอกเหนือจากการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัมีเงินสดเหลือเยอะเน่ืองจากในช่วง 
5-6 ปีท่ีผ่านมาไม่ไดน้าํกาํไรสะสมไปลงทุนเพ่ิมแต่อยา่งใด ซ่ึงทางฝ่ายบริหารกาํลงัหารืออยู่ว่าจะนาํเงินไปลงทุนทาํอะไรให้เกิดความเหมาะสม ส่วนเร่ืองของ
สินคา้คงเหลือนั้น ในสถานะการณ์ปกติท่ีราคานํ้ ามนัไม่มีความผนัผวนระดบัสินคา้คงเหลือจะใกลเ้คียงกนัในแต่ละปี แต่เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมาน้ีราคานํ้ ามนัมี
ความผนัผวนโดยปรับตวัลดลงมาก บริษทัจะพยายามซ้ือสินคา้นอ้ยลง และ ขณะเดียวกนัก็พยายามระบายสินคา้ในสต๊อกออกไป เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากราคา
สินคา้ลดลง ทาํใหร้ะดบัสินคา้คงเหลือปลายปีในงบการเงินมีจาํนวนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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 นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกบั เจา้หน้ีการคา้ว่า บริษทัมีการชาํระค่าสินคา้จึงทาํให้ระดบัเจา้หน้ีการคา้ลดลง ไม่ไดเ้ก่ียวกบั
การท่ีเจา้หน้ีลดระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแต่อยา่งใด บริษทัยงัคงไดรั้บเครดิตเทอมตามเดิมปกติ 

นายฮัง่ใช ้อคัวสกลุ ไดส้อบถามวา่สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนเพิ่มสูงข้ึนเกิดจากอะไร เน่ืองจากในปีก่อนๆ ไม่ปรากฎมีรายการดงักล่าว  
 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ค่ากู๊ดวิลล ์(Good Will) เกิดจากการท่ี บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของ UKEM เขา้ไปลงทุนซ้ือกิจการโรงงานคอลลาเจน  ซ่ึงมูลค่าการลงทุนสูงกวา่ มูลค่าตามบญัชี ประมาณ 5 ลบ. ซ่ึงตามบญัชีตอ้งแสดงมูลค่าส่วน
น้ีเป็นค่ากู๊ดวิลล ์ 
 นางสาวจิตต ์สาวิตตก์ุล อาสาสมคัร ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเก่ียวกบั รายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ท่ีอาจจะซํ้ าซอ้นกนักบั
ค่าเส่ือมราคาในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นตวัเลขขาดทุนของราคาอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ใช่
หรือไม่ 
 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงว่า รายการดอ้ยค่าในสินทรัพย ์นั้นเกิดจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัไดท้าํการจด
ทะเบียนยกเลิกการดาํเนินกิจการ ไม่เก่ียวขอ้งกบั การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ส่วนเร่ืองของขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีปรากฎในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จนั้นเป็นตวัเลขการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในรอบระหว่างปี ซ่ึงโดยปกติเม่ือบริษทัมีการนาํเขา้สินคา้ก็จะมีการซ้ือสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ล่วงหนา้ (Forward) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดส้อบถามวา่ ปกติ บริษทัมีการนาํเขา้สินคา้เป็นจาํนวนเท่าไหร่ 
 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงวา่ โดยปกติบริษทัมีการนาํเขา้สินคา้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินคา้ทั้งหมด 

และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้มาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 9 คน ทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด

ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 117 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 432,638,243 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  432,638,243 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลประกอบการของบริษทัในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 34.91 ลา้นบาท ลดลง 12.16 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 25.83 
เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของปี 2556 ท่ีมีกาํไรอยูท่ี่ 47.07 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 0.043 บาทต่อหุ้น โดยในปีน้ีคณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลจ่ายในคร้ังน้ี
รวมทั้งส้ินประมาณ 20.61 ลา้นบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายน้ีคิดเป็นร้อยละ 59.04 ของกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2557 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั (Dividend Policy) ท่ีอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัจะทาํการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ใน วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 โดยวนั
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ กาํหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้มาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 5 คน ทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด

ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 122 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 434,414,943 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.71 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  434,414,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
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งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ  
 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีบริษทัมีกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายวิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
2. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
3. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
4. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

          
 

ซ่ึงกรรมการทั้ ง 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น และ เป็นผูท่ี้เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซ่ึงในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านน้ี จะทาํการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัส่งประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านใหก้บัผู ้
ถือหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อใดหุน้ซกัถาม ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

  

โดยเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายวิรัช สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  434,414,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ต่อจากนั้น เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
เป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  434,414,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  434,414,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  434,414,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

 ประธาน ไดส้รุปมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ ดงัน้ี  
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธาน เสนอท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  ในวงเงิน 

รวมทั้งส้ินไม่เกิน 4.0 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 
ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  434,414,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2558 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติั 
แต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชล
รส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2558 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี สาํนกังานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าว
ขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ กาํหนดค่า
สอบบญัชีสําหรับปี 2558 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชี
ประจาํปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
นายฮัง่ใช ้อคัวสกุล ไดเ้สนอแนะวา่ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคร้ังต่อๆไป ฝากใหบ้ริษทัไดพิ้จารณานาํบริษทัสาํนกังานบญัชีของไทย (Local Firm) มา

แข่งขนัเสนอราคากบัทาง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ดว้ย เน่ืองจากไม่อยากเห็นบริษทัจดทะเบียนไทยถูกผกูขาดโดยผูส้อบบญัชีจาก Big Four เท่านั้น ซ่ึงจริงๆ 
แลว้ทาง Big 4 กใ็ชผู้ส้อบบญัชีไทยทั้งหมด เพียงแต่เอาระบบมาบริหาร พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมวา่ ในหนงัสือเชิญประชุมควรลงขอ้มูลรายละเอียดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัยอ้นหลงั 3 ปี ไวเ้พ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย  
 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดก้ล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํความเห็น
ของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี ในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กมี็กติกากาํหนดไวว้า่เม่ือครบ 5 ปี บริษทัจะตอ้งทาํการทบทวนการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีใหม่ ซ่ึง
เม่ือทางผูถื้อหุน้ไดเ้สนอความคิดเห็นมา ทางกรรมการตรวจสอบกจ็ะนาํไปพิจารณา  

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาสมคัร ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดข้ออนุญาตสอบถามเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาในวาระน้ี โดยทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อยากท่ีจะใหท้างบริษทัมีแนวทางการพิจารณาเร่ืองการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ให้มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ ฝ่ายจดัการ เพราะตามปกติแลว้กรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีบริหารบริษทัไป
ตามธุรกิจปกติทัว่ไป แต่ กรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบกาํกบัดูแล ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ รายการท่ีมีความสาํคญั โดยให้
มีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย จึงควรท่ีจะมีอิสระจากฝ่ายจดัการ   

ประธาน ไดช้ี้แจงว่า บริษทัไดมี้กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่างแทจ้ริง ถึงแมจ้ะเป็นบริษทัเล็กๆ แต่
กรรมการตรวจสอบกไ็ดท้าํงานกนัหนกัมาก โดยส่วนตวัมีความมัน่ใจ 

นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุม ว่าในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และไดอ้ยูก่บับริษทั
มาตั้งแต่เร่ิมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมกบักรรมการตรวจสอบท่ีเหลืออีก 2 ท่าน ซ่ึงก็อยูใ่นท่ีน้ีดว้ย ขอยนืยนัว่า เรามีความเป็นอิสระ และ มีการให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยใหมี้ความเป็นธรรม ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

 และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้มาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน ทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด

ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 123 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 434,422,943 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.71 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 ของบริษทั และ กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  434,422,943 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย             -0-  เสียง 
งดออกเสียง             -0-  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอืน่ๆ 
ประธานไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ และ เม่ือปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้

ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามเก่ียวกบังบการเงิน โดยในไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 งบการเงินออกมาค่อนขา้งปกติ แต่มาขาดทุนในไตรมาสท่ี 4 จึงขอทราบ

สาเหตุ 
นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงว่า สาเหตุเกิดจาก ราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัลดลง ซ่ึงเร่ิมตามตั้งแต่ช่วงกลางปีท่ีแลว้ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งเร่งขาย

สินคา้ในสตอ๊กออกไป เพ่ือบริหารตน้ทุนสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพ่ิมเติมอีก ประธาน ไดก้ล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.50 น. และ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละเวลามา
เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  
 

 
 

                                 _____ ประธานที่ประชุม    
                        (นายพละ สุขเวช)       

 
 
                                  _____ ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 




