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รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที่ 1/2561 

บริษทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

วนั เวลา และ สถานที่ 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องป่ินเกล้า 1 ช้ัน 9 โรงแรม 

รอยัล ซิตี้  เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพละ   สขุเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ 

2. นายพูลศักดิ์  ตันสทิธพัินธ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

3. นายวรพจน์  อชุุไพบูลย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทติศานต์   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ  

5. ดร.เขียน  วงศ์สรีุย์   กรรมการ 

6. นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

7. นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

8.  นางสาวสธุดิา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

9. นางสาวปิยะนันท ์สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

10. นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

11. นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

 

เริ่มการประชมุ 

นายพละ สขุเวช ประธานกรรมการ ทาํหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)  

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน 67 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ 

472,655,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 และ ก่อนเร่ิมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่าย

จัดการที่ดูแลการประชุม ได้ช้ีแจงผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมถงึวิธกีารออกเสยีงและลงคะแนน  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้ช้ีแจงถึงวิธกีารออกเสยีงลงคะแนน โดยการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ

แต่ละคร้ัง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสยีงให้ถอืว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออก

เสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หน่ึงหุ้นเท่ากับ

หน่ึงเสียง สาํหรับวาระการประชุมในวันน้ี มีวาระเพ่ือพิจารณาที่ต้องถอืเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 3 วาระ 

และ ที่ต้องถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง อกีจาํนวน 5 วาระ  

 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นใดซักถาม  

 

ประธาน ได้ดาํเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ครั้งที่ 1/2560 

 

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสาํเนาบันทกึรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 20 

เมษายน 2560 ให้กบัท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอยีด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซ่ึงมีจาํนวนรวม

สิง่ทีแ่นบมา  1 หนา้ 1/9 



 - 2 - 

ทั้งสิ้ น 9 หน้าด้วยกัน ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึง

เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถอืหุ้นซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2560 ซ่ึง

ประชุมไปเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

เหน็ด้วย  472,655,239 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 พจิารณาอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมของบริษทั 

 

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถอืหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการรองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทาง

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากกาํไรสะสมของบริษัทดังต่อไปน้ี  

 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 103,028,450 บาท  หรือ คิดเป็นอัตราการ

จ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผล

เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 12,363,414 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายภาษี 

หัก ณ ที่จ่าย  

 

คิดเป็นการจ่ายปันผลรวมตาม 1. และ 2. ดังกล่าวข้างต้น ในอตัราหุ้นละ0.14 บาท ซ่ึงภายหลังการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อย

ละ 10 ของ จาํนวนปันผลทั้งหมดที่ได้รับแล้ว จะยังคงเหลือเงินสดปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.001 บาท โดยกาํหนด

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) โดยมีกาํหนดการจ่ายปันผลภายใน

วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2561 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงคิดจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัททาํการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ือเป็นการขยายฐานทุนจดทะเบียน

ของบริษัทให้สงูขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดาํเนินการตามแผนงานต่างๆในอนาคต  

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อยเดิม ขอทราบรายละเอยีดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการในอนาคต 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี  ช้ีแจงว่า บริษัทมีแผนที่จะเพ่ิมศักยภาพในธุรกิจเดิม และ ในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การศึกษา 

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะย้ายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ไม่ 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  ช้ีแจงว่า บริษัมมีแผน แต่ยังไม่ได้กาํหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปันผลที่ได้รับสามารถนาํมาหักภาษีคืนได้หรือไม่ 

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ช้ีแจงว่า ปันผลที่ได้รับสามารถนาํมาเครดิตภาษีคืนได้  
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ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่ให้เป็นใบสาํคัญแสดงสิทธทิั้งหมดแทนการจ่ายปันผลเหน็

หุ้นสามัญ เน่ืองจากการจ่ายปันผลทาํให้บริษัทต้องเสยีภาษีซ่ึงเป็นเงินที่ต้องจ่ายออกไป 

 

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ช้ีแจงว่า การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิจาํนวนมาให้กับผู้ถือหุ้น อาจจะเป็นภาระหนักเกินไป

สาํหรับผู้ถอืหุ้นที่ต้องการรักษาสดัส่วนที่จะต้องใช้สทิธแิปลงสภาพ  

 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า กาํไรสะสมที่นํามาปันผล ควรนํากาํไรของปีที่มีการจ่ายภาษีในอัตราสูง

ออกมาก่อน เพ่ือผู้ถอืหุ้นจะได้ใช้สทิธทิางภาษีได้อย่างเตม็ที่  

 

เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติมอกี ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ช้ีแจงว่า ในวาระน้ี จะต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออก

เสียง โดยขณะน้ี มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพ่ิมเติม นับจํานวนรวมกันได้ 76 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้ น 

472,971,615 หุ้น (เสยีง) 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมของบริษัท ตาม

รายละเอยีด ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดังน้ี  

 

เหน็ด้วย  472,971,615 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั 

ครั้ ง ที่ 2  (UKEM-W2) ให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน  รวมจํานวนไม่เกิน 

103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) 

 

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพ่ือเป็นการตอบแทนความเช่ือม่ันของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัท และ ให้บริษัทมีทางเลือกในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมสาํหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ เสริมสภาพคล่องสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออก

และเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังที่ 2   (UKEM-W2)    ให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธ ิคิดเป็นจาํนวนไม่เกนิ 103,028,450 หน่วย (คาํนวณจากทุนชาํระแล้ว ณ วันที่ 27 

ธนัวาคม 2560) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณทีี่มีเศษให้ปัดทิ้ง 

 

ทั้งน้ี รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธน้ีิ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ของหนังสอืเชิญประชุม ซ่ึงมีสาระสาํคัญ

สรุปได้ ดังน้ี  

 

“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น ที่ ราคา 0.50 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ ตาม

เง่ือนไขตามปรับสิทธิ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ี มีอายุ 2 ปี ซ่ึง สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 คร้ัง ในวันทาํการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 

และ พฤศจิกายน” 

 

โดย บริษัทจะกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record 

Date) ในการน้ี หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ โดยกาํหนดรายช่ือแบบ Record Date ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่ได้รับการจัดสรร
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ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (UKEM-W2) เน่ืองจากได้กาํหดนวัน Record Date สาํหรับสทิธิในการรับปัน

ผลและสทิธใินการรับใบสาํคัญแสดงสทิธเิป็นวันเดียวกนั 

 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม  

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสทิธน้ีิ จะนาํไปใช้ทาํอะไร 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบ บริษัทจะได้เงินประมาณ 50 ล้านกว่า

บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินที่ไม่มาก โดยบริษัทจะนาํมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกจิการ 

  

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทคิดว่าจะมีคนมาใช้สทิธแิปลงสภาพครบหรือไม่ และ ทาํไมราคาแปลงสภาพจึงถูกมาก 

 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการ ช้ีแจงว่า บริษัทม่ันใจว่า จะมีคนมาใช้สทิธเิป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากราคาแปลงสภาพที่

กาํหนดไว้เป็นราคาที่ไม่สงู ที่หุ้นละ 0.50 บาท  

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามถงึ ผลกระทบต่างๆ (Dilutions Effect) ที่จะเกดิขึ้น 

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ช้ีแจงว่า รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ มีรายละเอียดอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญ

ประชุม ในหน้าที่ 3 หัวข้อ ที่ 2 ซ่ึง ผลกระทบแบ่งออกเป็นหลายกรณี ทั้งน้ี ยกตัวอย่างเฉพาะผลกระทบที่สาํคัญในการออกใบสาํคัญ

แสดงสิทธิน้ี ได้แก่ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ที่จะเกิดขึ้ น ประมาณ ร้อยละ 7.69 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสทิธขิายใบสาํคัญแสดงสทิธอิอกให้กบัผู้อื่นที่มิใช่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถอืหุ้นท่านน้ันมิได้จาํหน่ายหุ้นปันผลที่ได้รับใน

คร้ังเดียวกนัน้ีออกไป  

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเหน็ว่า ปกติใบสาํคัญแสดงสทิธเิม่ือเข้าทาํการซ้ือขายจะมีราคาสงูในช่วงแรก และ เม่ือใกล้วันครบ

อายุจะมีราคาลดตํ่าลงมาก 

 

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ช้ีแจงว่า เหน็ด้วยกับผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรกต็าม หากผลการดาํเนินงานของบริษัทมีการขยายตัวเติบโต

ต่อเน่ือง กจ็ะทาํให้ราคาของใบสาํคัญแสดงสทิธปิรับตัวเพ่ิมสงูขึ้นได้  

 

เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติมอกี ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ช้ีแจงว่า ในวาระน้ี จะต้องได้รับเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง โดยขณะน้ี มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพ่ิมเติม นับจาํนวนรวมกันได้ 81 ท่าน คิดเป็นจาํนวนหุ้นรวม

ทั้งสิ้น 474,459,725 หุ้น (เสยีง) 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 (UKEM-W2) ให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน รวม

จาํนวนไม่เกนิ 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วย

คะแนนเสยีง ดังน้ี  

เหน็ด้วย  474,459,725 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 4  พจิารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัจํานวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

206,250,000 บาท  เป็น 206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจําหน่าย 

จํานวน 772,404 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  
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ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถอืหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) กาํหนดไว้ว่า 

บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจาํนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้ นได้เม่ือหุ้นทั้งหมดได้ออกจาํหน่ายและได้รับชาํระเงินค่าหุ้น

ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจาํหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซ้ือหุ้น 

 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล และ การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 

(UKEM-W2) บริษัทจะต้องดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน193,101 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาํหน่าย 

ซ่ึงเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิทึ่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 (UKEM-W1) ที่ได้หมดอายุ

ไปแล้ว จาํนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงจะทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 

206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท  

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ  

  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ช้ีแจงว่า ในวาระน้ี จะต้องได้รับเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง โดยขณะน้ี มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพ่ิมเติม นับจาํนวนรวมกันได้ 88 ท่าน คิดเป็นจาํนวนหุ้นรวม

ทั้งสิ้น 475,059,737 หุ้น (เสยีง) 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 193,101 

บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท  เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาํหน่าย จาํนวน 

772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  ตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ด้วย  475,059,737 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

 

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัท

ฯ จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน   

 

“ข้อ4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 206,056,899 บาท  (สองร้อยหกล้านห้าหม่ืนหกพันแปดร้อยเก้าสบิบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 824,227,596 หุ้น (แปดร้อยย่ีสิบสี่ล้านสองแสนสองหม่ืนเจด็พันห้าร้อยเก้า

สบิหกหุ้น) 
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 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น (แปดร้อยย่ีสิบสี่ล้านสองแสนสองหม่ืนเจด็พันห้าร้อยเก้า

สบิหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ    -        หุ้น  (            -             )” 

 

ทั้งน้ีให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

เหน็ด้วย  475,059,737 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 515,142,248 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

 

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถอืหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และ การออกและ

เสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ข้างต้น บริษัท

จะต้องทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกเป็น จาํนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 

334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 แบบรายงานการเพ่ิมทุน ซ่ึงเป็น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีตามที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป 

 

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ช้ีแจงว่า ในวาระน้ี จะต้องได้รับเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง โดยขณะน้ี มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพ่ิมเติม นับจาํนวนรวมกันได้ 89 ท่าน คิดเป็นจาํนวนหุ้นรวม

ทั้งสิ้น 478,562,925 หุ้น (เสยีง) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

คะแนนเสยีง ดังน้ี 

เหน็ด้วย  478,562,925 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนของบริษทั 

 

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 

บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน   

“ข้อ4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 334,842,461 บาท  (สามร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หม่ืนสองพันสี่ร้อย

หกสบิเอด็บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 1,339,369,844 หุ้น (หน่ึงพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนหกหม่ืนเก้า

พันแปดร้อยสี่สบิสี่หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 1,339,369,844 หุ้น (หน่ึงพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนหกหม่ืนเก้า

พันแปดร้อยสี่สบิสี่หุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ    -        หุ้น  (            -             )” 

ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์

มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

พัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เหน็ด้วย  478,562,925 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จํานวนไม่เกิน 515,142,248 หุน้เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปัน

ผล และ การออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) 

 

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี  ผู้ดูแลการประชุม ได้นาํเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้

ประกอบการพิจารณา  

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และ การออกและ

เสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ข้างต้น บริษัท

จะต้องทาํการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังต่อไปน้ี  

 

1. จาํนวนไม่เกนิ 412,113,798 หุ้น เพ่ือรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล 

 

2. จาํนวนไม่เกนิ 103,028,450 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอ

ขายให้กบัผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วน คร้ังที่ 2 (UKEM-W2) 

 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 

515,142,248 หุ้น ตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

เหน็ด้วย  478,562,925 เสยีง 

ไม่เหน็ด้วย  -0- เสยีง 

งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบยีบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ 

 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ หรือไม่ และ เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก ประธาน ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเหน็ 

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ค่าเงินบาทที่แขง็ค่าขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่  

 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการเกง็กาํไรค่าเงิน จึงทาํการซ้ือ Forward เพ่ือ

ป้องกนัความเสี่ยงล่วงหน้าทั้งหมดสาํหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อยเดิม ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีแผนที่จะ Spin-off บริษัทย่อย อกีหรือไม่ 

 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ช้ีแจงว่า ขณะน้ี บริษัทไม่มีแผนการที่จะ Spin-off บริษัทย่อยอื่น 

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ราคานํา้มันที่ปรับตัวเพ่ิมสงูขึ้นจาก 40 เหรียญ เป็น 60 เหรียญ ต่อบาร์เรล ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา 

มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ 
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นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ช้ีแจงว่า ปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเรว็ ทาํให้การเคล่ือนไหวของราคานํา้มัน มีผล

ต่อการเคล่ือนไหวของราคาสินค้าของบริษัทบ้าง ทั้งน้ี การปรับตัวข้ึนของราคานํา้มันตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถาม จะส่งผลกระทบในเชิง

บวกต่อบริษัทมากกว่า  

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ยอดขายของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีการลดลง อยากทราบว่า เป็นเพราะ ราคา หรือ ปริมาณ จาํหน่าย

ที่ลดลง 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ช้ีแจงว่า สาเหตุที่ยอดขายลดลงเป็นเพราะราคาต่อหน่วยเฉล่ีย ลดลง แต่ปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น   

 

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในแผน 3 ปีของบริษัท ตั้งเป้าว่าจะมีการเติบโตร้อยละเท่าไร 

 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ช้ีแจงว่า ใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทต้องการเติบโตทั้งในแง่ปริมาณการขาย และ กาํไร 

 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเหน็ เพ่ิมเติมอกี ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.25 น.  โดยก่อนการปิดประชุม 

ประธานได้แจ้งว่า หลังจากที่ปิดประชุมแล้ว ทางฝ่ายจัดการจะยังอยู่เพ่ือตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นต่อ และ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือ

หุ้นที่เสยีสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 

 

 

      ____________________ประธานที่ประชมุ  

                     (นายพละ สุขเวช)    

   

 

 

 

 

______________________ผูบ้นัทึกการประชมุ 

(นางวราภรณ ์ทองโพธ์ิ) 
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