สิง่ ทีแ่ นบมา 1 หน้า 1/7

รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปิ่ นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิ ต้ ี เลขที่ 800
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายพละ
สุ ขเวช
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.
นายนพพร
เทพสิ ทธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.
นายพูลศักดิ์
ตันสิ ทธิพนั ธ์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.
นายวรพจน์
อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5.
นายวิรัช
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการผูจ้ ดั การ
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
6.
นางสาวสุ ธิดา
7.
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
8.
นายพีรเจต
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
9.
นางสาวปิ ยะดา
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
10.
นายพีรพล
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
ผู้ที่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุม
1.
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
2.
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ผูส้ อบบัญชี/ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชี/ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

เริ่มการประชุม
นายพละ สุ ขเวช ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 105 คน นับจํานวนหุ น้ รวมกันได้ 430,768,868 หุ น้ คิดเป็ น
ร้อยละ 52.26 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2558 และ ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสี ยงและลงคะแนน
ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อแต่ละครั้ง หากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื องดออกเสี ยง
ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิวาระดังกล่าว หากมีผถู ้ ือหุ ้นคัดค้านหรื องดออกเสี ยงจึงจะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ จะทําการพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ ตนถืออยู่ คือ หนึ่ งหุ ้น
เท่ากับหนึ่ งเสี ยง สําหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ยกเว้นในระระเบียบวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้น ประธาน ได้ดาํ เนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ส่ งสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้กบั
ท่านผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยมีรา ยละเอียด ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่ งมีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 6 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็น
ว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง
ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาํ หน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน ทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้ เพิ่มเป็ น 108 คน นับเป็ นจํานวนหุ น้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 430,808,968 หุ น้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 52.27 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2557 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
430,808,968
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาดได้รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้
ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ ง
บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริ ษทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 125 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรขั้นต้น 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1 ล้านบาท และ มีกาํ ไรสุ ทธิ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีกาํ ไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 86 ล้านบาท ซึ่ งถ้าพิจารณา
โดยรวมบริ ษทั ยังคงสามารถรักษาการทํากําไรไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของบริ ษทั นั้นได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคานํ้ามันทําให้มี Stock Loss
และ ราคาสิ นค้าปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั อินฟิ นิท แกรททิทูด จํากัด (มหาชน) หรื อ (GIFT) มีผลการดําเนิ นงานที่ดี จึงทํา
ให้ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริ ษทั ดีข้ ึน
ต่อจากนั้น นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานสรุ ปภาพรวมยอดรายได้ กําไรขั้นต้น และ กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2553-2557)
โดยบริ ษทั ยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขาย และ ระดับกําไรของบริ ษทั ไว้ได้
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาสมัคร ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า ทราบว่าทางบริ ษทั ได้มีการประกาศเจตนารมย์เข้าร่ วมใน
โครงแนวร่ วมการต่อต้านการทุจริ ตของภาคเอกชน แล้ว จึงอยากจะขอสอบถามว่าเมื่อไหร่ ทางบริ ษทั จะได้รับการรับรองหลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมย์ไปแล้ว
หรื อ มีกาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่ องนี้หรื อไม่
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ี แจงว่า ทางบริ ษทั เพิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับรอง ซึ่ งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่ งคงจะต้องพยายาม
ดําเนินการให้ได้เร็ วที่สุด
ประธาน ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้ดูแลเรื่ องนี้อยูแ่ ล้ว ดังนั้น คาดว่าภายในปี นี้น่าจะสามารถดําเนินการในเรื่ อง
ดังกล่าวได้
เมื่อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ่ งรวมถึงผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุ ปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ่ งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเงินของบริษัทสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด วันที่31 ธันวาคม 2557

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงิน
ประจําปี 2557 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงินประจําปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินรวม
2557
1,723.04

งบเฉพาะกิจการ
2556
1,785.73
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2557
1,101.62

2556
1,231.94
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

272.74
1,995.78
1,092.22
16.94
1,109.16
886.62
1,995.78

งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2557
รายได้รวม
3,764.02
ต้นทุนขาย
3,359.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
265.19
ดอกเบี้ยจ่าย
17.97
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
26.62
กําไรสุ ทธิ
94.41
กําไรสุ ทธิ ต่อ หุน้
0.09
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
งบการเงินรวม
2557
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
10.38
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
2.52
อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (%)
4.72
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
11.48
อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
0.78

215.34
2,001.07
1,235.26
7.76
1,243.03
758.04
2,001.07

195.61
1,297.23
699.98
11.21
711.20
586.03
1,297.23

192.62
1,424.57
896.39
6.68
903.06
521.51
1,424.57

2556
3,632.31
3,236.22
89.30
19.65
25.31
86.44
0.097

งบเฉพาะกิจการ
2557
2,767.09
2,531.80
177.52
10.43
7.10
34.91
0.05

2556
2,795.05
2,540.70
56.55
14.02
12.45
47.07
0.069

งบเฉพาะกิจการ
2556
10.71
2.39
4.32
11.40
0.86

2557
7.99
1.27
2.57
6.30
0.61

2556
9.68
1.69
3.31
9.21
0.79

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจําปี 2557 ของบริ ษทั ปรากฎอยูใ่ นส่ วนท้ายของรายงานประจําปี ที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั ผู ้
ถือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ซึ่ งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามคําถามเกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงิน ดังนี้
1. บริ ษทั มีเงินสดเหลืออยูม่ าก มีความจําเป็ นที่จะต้องสํารองเงินสดไว้มากขนาดนั้นหรื อไม่
2. ทําไมสิ นค้าคงคลังจึงลดลง
3. เจ้าหนี้การค้าทําไมจึงลดลง Supplier ให้ Credit Term น้อยลงหรื อไม่
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั มีเงินสดมากเนื่ องจากในช่วงปลายปี ที่ผ่านมามีผมู ้ าใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
กําลังจะหมดอายุลงมากจึงทําให้บริ ษทั มีเงินสดเหลือค่อนข้างเยอะ
จากนั้น นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั มีเงินสดเหลือเยอะเนื่ องจากในช่วง
5-6 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้นาํ กําไรสะสมไปลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่ งทางฝ่ ายบริ หารกําลังหารื ออยู่ว่าจะนําเงินไปลงทุนทําอะไรให้เกิดความเหมาะสม ส่ วนเรื่ องของ
สิ นค้าคงเหลือนั้น ในสถานะการณ์ปกติที่ราคานํ้ามันไม่มีความผันผวนระดับสิ นค้าคงเหลือจะใกล้เคียงกันในแต่ละปี แต่เนื่ องจากในช่วงที่ผา่ นมานี้ ราคานํ้ามันมี
ความผันผวนโดยปรับตัวลดลงมาก บริ ษทั จะพยายามซื้ อสิ นค้าน้อยลง และ ขณะเดียวกันก็พยายามระบายสิ นค้าในสต๊อกออกไป เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากราคา
สิ นค้าลดลง ทําให้ระดับสิ นค้าคงเหลือปลายปี ในงบการเงินมีจาํ นวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
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นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ การค้าว่า บริ ษทั มีการชําระค่าสิ นค้าจึงทําให้ระดับเจ้าหนี้ การค้าลดลง ไม่ได้เกี่ยวกับ
การที่เจ้าหนี้ลดระยะเวลาการให้สินเชื่อแต่อย่างใด บริ ษทั ยังคงได้รับเครดิตเทอมตามเดิมปกติ
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ได้สอบถามว่าสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนเพิ่มสู งขึ้นเกิดจากอะไร เนื่องจากในปี ก่อนๆ ไม่ปรากฎมีรายการดังกล่าว
นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ค่ากู๊ดวิลล์ (Good Will) เกิดจากการที่ บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ UKEM เข้าไปลงทุนซื้ อกิจการโรงงานคอลลาเจน ซึ่ งมูลค่าการลงทุนสู งกว่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณ 5 ลบ. ซึ่ งตามบัญชีตอ้ งแสดงมูลค่าส่ วน
นี้เป็ นค่ากู๊ดวิลล์
นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาสมัคร ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับ รายการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ที่อาจจะซํ้าซ้อนกันกับ
ค่าเสื่ อมราคาในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นตัวเลขขาดทุนของราคาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ใช่
หรื อไม่
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ี แจงว่า รายการด้อยค่าในสิ นทรัพย์ นั้นเกิ ดจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ได้ทาํ การจด
ทะเบียนยกเลิกการดําเนิ นกิจการ ไม่เกี่ยวข้องกับ การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ส่ วนเรื่ องของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฎในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จนั้นเป็ นตัวเลขการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในรอบระหว่างปี ซึ่ งโดยปกติเมื่อบริ ษทั มีการนําเข้าสิ นค้าก็จะมีการซื้ อสัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
ล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้สอบถามว่า ปกติ บริ ษทั มีการนําเข้าสิ นค้าเป็ นจํานวนเท่าไหร่
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า โดยปกติบริ ษทั มีการนําเข้าสิ นค้าไม่เกินร้อยละ 20 ของสิ นค้าทั้งหมด
และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาํ หน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 คน ทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้ เพิ่มเป็ น 117 คน นับเป็ นจํานวนหุ น้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 432,638,243 หุ น้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 52.49 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
432,638,243
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปันผล
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ในปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 34.91 ล้านบาท ลดลง 12.16 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 25.83
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของปี 2556 ที่มีกาํ ไรอยูท่ ี่ 47.07 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้น 0.043 บาทต่อหุ ้น โดยในปี นี้ คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 0.025 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลจ่ายในครั้งนี้
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 20.61 ล้านบาท โดยเงินปั นผลที่จ่ายนี้ คิดเป็ นร้อยละ 59.04 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2557 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั (Dividend Policy) ที่อตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทําการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวัน
ดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และ กําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาํ หน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 คน ทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้ เพิ่มเป็ น 122 คน นับเป็ นจํานวนหุ น้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 434,414,943 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 52.71 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 0.025 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
434,414,943
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
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งดออกเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5

-0-

เสี ยง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี นี้บริ ษทั มีกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายวิรัช
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
2. นางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
3. นางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
4. นายพีรเจต
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
ซึ่ งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็ นผูท้ ี่ เหมาะสมโดยมีความรู ้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทําการลงมติเป็ น รายบุคคล ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กบั ผู ้
ถือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือใดหุน้ ซักถาม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิรัช สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ งด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
434,414,943
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
434,414,943
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
434,414,943
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

434,414,943
-0-0-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ประธาน ได้สรุ ปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ ดังนี้
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มติที่ประชุม
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ แต่งตั้งกรรมการที่ พน้ จากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ในวงเงิน
รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
434,414,943
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2558 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิ
แต่งตั้ง นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นางชล
รส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4523 และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2558 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สํานักงานสอบบัญชี และ ผูส้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าว
ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กําหนดค่า
สอบบัญชี สําหรับปี 2558 เป็ นจํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนื อจากการสอบบัญชี
ประจําปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ได้เสนอแนะว่า ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีครั้งต่อๆไป ฝากให้บริ ษทั ได้พิจารณานําบริ ษทั สํานักงานบัญชีของไทย (Local Firm) มา
แข่งขันเสนอราคากับทาง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ด้วย เนื่องจากไม่อยากเห็นบริ ษทั จดทะเบียนไทยถูกผูกขาดโดยผูส้ อบบัญชีจาก Big Four เท่านั้น ซึ่ งจริ งๆ
แล้วทาง Big 4 ก็ใช้ผสู ้ อบบัญชีไทยทั้งหมด เพียงแต่เอาระบบมาบริ หาร พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในหนังสื อเชิญประชุมควรลงข้อมูลรายละเอียดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ย้อนหลัง 3 ปี ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
นายนพพร เทพสิ ทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบจะนําความเห็น
ของผูถ้ ือหุน้ ไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ก็มีกติกากําหนดไว้วา่ เมื่อครบ 5 ปี บริ ษทั จะต้องทําการทบทวนการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีใหม่ ซึ่ ง
เมื่อทางผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอความคิดเห็นมา ทางกรรมการตรวจสอบก็จะนําไปพิจารณา
นางสาวจิ ตต์ สาวิตต์กุล อาสาสมัคร ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ขออนุ ญาตสอบถามเรื่ องเกี่ ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนี้ โดยทางสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย อยากที่จะให้ทางบริ ษทั มีแนวทางการพิจารณาเรื่ องการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ให้มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และ ฝ่ ายจัดการ เพราะตามปกติแล้วกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่บริ หารบริ ษทั ไป
ตามธุรกิจปกติทวั่ ไป แต่ กรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบกํากับดูแล ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่มีความสําคัญ โดยให้
มีการดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย จึงควรที่จะมีอิสระจากฝ่ ายจัดการ
ประธาน ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ได้มีกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบที่ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างแท้จริ ง ถึงแม้จะเป็ นบริ ษทั เล็กๆ แต่
กรรมการตรวจสอบก็ได้ทาํ งานกันหนักมาก โดยส่ วนตัวมีความมัน่ ใจ
นายนพพร เทพสิ ทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่าในฐานะเป็ นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และได้อยูก่ บั บริ ษทั
มาตั้งแต่เริ่ มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับกรรมการตรวจสอบที่เหลืออีก 2 ท่าน ซึ่ งก็อยูใ่ นที่น้ ี ดว้ ย ขอยืนยันว่า เรามีความเป็ นอิสระ และ มีการให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยให้มีความเป็ นธรรม ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาํ หน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้ เพิ่มเป็ น 123 คน นับเป็ นจํานวนหุ น้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 434,422,943 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 52.71 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั
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สิง่ ทีแ่ นบมา 1 หน้า 7/7
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ของบริ ษทั และ กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
434,422,943
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ หรื อไม่ และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ อีก ประธาน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
ซักถาม หรื อ แสดงความเห็น
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน โดยในไตรมาสที่ 1,2 และ 3 งบการเงินออกมาค่อนข้างปกติ แต่มาขาดทุนในไตรมาสที่ 4 จึงขอทราบ
สาเหตุ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า สาเหตุเกิดจาก ราคานํ้ามันที่ปรับตัวลดลง ซึ่ งเริ่ มตามตั้งแต่ช่วงกลางปี ที่แล้ว ซึ่ งทําให้บริ ษทั ต้องเร่ งขาย
สิ นค้าในสต๊อกออกไป เพื่อบริ หารต้นทุนสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพ
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิ ดประชุม ในเวลา 11.50 น. และ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่เสี ยสละเวลามา
เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้

_____ ประธานที่ประชุม
(นายพละ สุ ขเวช)

_____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางวราภรณ์ ทองโพธิ์)

-7-

