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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2553 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และ สถานท่ี 

การประชมุสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัอังคารท่ี 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว 
เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายทวี บตุรสนุทร   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายวริัช สวุรรณนภาศรี  กรรมการผู้จดัการ 
3. นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
4.  ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   กรรมการ 
5. นายอานนท์ ปวีณวฒัน์  กรรมการ 
6. นายวรพจน์ อุชไุพบลูย์วงศ์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นางสาวปิยะนันท์ สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นางสาวสธุิดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 
ผู้ท่ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศันศนีย์ พูลสวสัดิ์  ผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท ส านักงาน เอเอ็มซี จ ากัด 
 
เร่ิมการประชุม 

นายทวี บตุรสนุทร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ี เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชมุว่า ขณะนีมี้ผู้ถือหุ้นมาประชมุโดยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 50 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 460,045,827 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ69.70 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กลา่วเปิดการประชมุสามัญประจ าปีผู้ถือ
หุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 
 ประธาน ได้ชีแ้จงผู้ถือหุ้ นทราบเก่ียวกับวธีิการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครัง้ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองด
ออกเสียงให้ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกลา่ว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงจงึจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ยกเว้นใน
วาระการแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จะท าการลงคะแนนเสียงทัง้ผู้ท่ีเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียง โดยจะท าการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนัน้ ประธานได้ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี  ้
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2552 

 ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 ซึง่ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2552 มีรายละเอียด
ปรากฎตามสิง่ท่ีแนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชมุซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กับผู้ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชญิประชมุแล้ว  

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม  
เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 ซึง่ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2552 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย  460,045,827 เสียง 

ส่ิงท่ีแนบมา 1 หนา้ 1/7 
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ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา และ รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์  สวุรรณนภาศรี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงนิ ได้เป็นผู้สรุปภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุทราบ 
 นางสาวปิยะนันท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทในรอบปี 2552 ให้ท่ีประชมุทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,052.28 ล้านบาทลดลง 480.80 ล้าน
บาท จากราคาขายสนิค้าเฉล่ียท่ีปรับตัวลดลงตามภาวะราคาน า้มันดิบในตลาดโลก และ ปริมาณขาย ท่ีปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะในชว่ง 9 เดือนแรกท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบราวร้อยละ 5 แม้ว่าจะเร่ิมฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี  อย่างไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทย่อยมีก าไรสทุธิรวมทัง้สิน้ 49.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 .21 ล้านบาท ทัง้นีเ้น่ืองจาก มีอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ ร้อยละ 2.00 โดยจากเดิมท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 9.51 
ปรับเพิ่มสงูขึน้เป็น ร้อยละ 11.51 จากการบริหารจดัการต้นทุนสนิค้าคงคลงัท่ีมีประสทิธิภาพ และ บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีลดลงราว 10 ล้านบาท จาก
ปริมาณการใช้เงนิทุนหมนุเวียนท่ีลดลง แม้วา่ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารในรอบปีท่ีผ่านมาจะเพิ่มสูงขึน้จากการปรับขึน้ของราคาค่าเชา่ถังเก็บสารเคมีท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ 

ประธาน ได้แจ้งต่อท่ีประชมุเพิ่มเติมวา่รายละเอียดทัง้หมดของรายงานประจ าปีปรากฎตามสิง่ท่ีแนบมา 2 ของหนังสือเชญิประชุม และ ได้กลา่วเชญิ
ชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 

นายฮัง่ใช้ อัควสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นช่ืนชมท่ีบริษัทสามารถบริหารงานจนมีก าไรใกล้เคียงในระดับเดียวกันกับปีท่ีผ่านมาแม้วา่
ยอดขายของบริษัทจะลดลงก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการเก่ียวกับเงนิทุนได้เป็นอย่างดี  นอกจากนีแ้ล้ว นายฮัง่ใช้ อัควสกุล ได้
สอบถามเก่ียวกับอุปสรรคของการด าเนินงานในปี 2552 ของบริษัท และ การเตรียมพร้อมรับมือเก่ียวกับสถานะการณ์ความผนัผวนทางการเมืองท่ีจะกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2553  

ประธานได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี เป็นผู้ตอบค าถามผู้ถือหุ้น  
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ในปี 2552 บริษัทต้องเผชิญกับความผนัผวนของราคาต้นทุนสนิค้า และ ความต้องการใช้สนิค้าท่ี

ลดลงเป็นอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2551 ส าหรับในปี 2553 บริษัทคงจะเตรียมการในเร่ืองของการกระจายตัวในสนิค้าของบริษัทและบริษัทย่อยให้มากขึน้ 
การบริหารสนิค้าคงคลงัให้มีประสทิธิภาพ และถ้าสถานการณ์ทางการเมืองดีขึน้น่าจะเป็นปัจจยัส่งเสริมให้ความต้องการสนิค้าของบริษัทมีสงูขึน้  

เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา และ รายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ โดย ประธาน ได้กลา่วสรุปเป็นมติดังนี ้
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา และ รายงานประจ าปีของคณะกรรมการตามท่ีได้เสนอมา 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2552 
 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบัญชีและการเงนิ ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงนิ
ประจ าปี 2552 ให้ท่ีประชมุทราบ 
 นางสาวปิยะนันท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงนิประจ าปี 2552 ให้ท่ีประชมุทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งบดุล  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 
(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ 

2552 2551 2552 2551 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 861.79 686.55 744.61 610.60 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 199.77 209.96 190.99 204.79 
สนิทรัพย์รวม 1,061.55 896.51 935.60 815.39 

หนีส้นิหมนุเวียน 710.37 571.34 629.40 525.75 
หนีส้นิไม่หมนุเวียน 3.44 7.18 3.23 6.49 
หนีส้ินรวม 713.81 578.52 632.63 532.24 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 347.74 317.99 302.97 283.15 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,061.55 896.51 935.60 815.39 
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งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม  

(หน่วย:ล้านบาท)  งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ 
2552 2551 2552 2551 

รายได้รวม 2,053.18 2,536.92 1,801.94 2,310.25 
ต้นทุนขาย 1,816.05 2,299.70 1,617.55 2,119.78 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 165.75 156.27 127.50 124.35 

ดอกเบีย้จา่ย 8.78 18.52 6.80 15.33 

ภาษีเงนิได้นิติบคุคล 16.04 15.09 10.48 11.24 
ก าไรสุทธิ 49.55 47.34 39.61 39.56 
ก าไรสุทธิ ต่อ หุ้น* 0.075 0.070 0.060 0.060 
 ประธาน กลา่วต่อท่ีประชมุวา่ รายละเอียดของงบการเงนิประจ าปี 2552 ของบริษัท ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท ในหน้าท่ี 27 เป็นต้นไป  

ประธานได้กลา่ว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ มีผู้ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม 5 คน ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุเพิ่มขึน้เป็น 55 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้  460,068,027 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี  ้

เห็นด้วย  460,068,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 
ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 มีก าไร 39.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.06 บาท ดังนัน้ จงึเสนอท่ีประชมุ

พิจารณาอนุมัติการจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงนิปันผลจา่ยรวมทัง้สิน้ 23.10 ล้าน
บาท (ย่ีสบิสามล้านหนึ่งแสนบาท) โดยเงนิปันผลท่ีจา่ยในครัง้นีค้ิดเป็นร้อยละ 58.31 ของก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2552 ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการจา่ยเงนิปัน
ผลของบริษัท (Dividend Policy) ท่ีอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ 

 ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 โดย
วนัดังกลา่วคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสทิธิรับเงนิปันผล และ ก าหนดให้วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของ พรบ.หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน โดยมีก าหนดการจา่ยเงนิปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 

ประธานได้กลา่วเชญิชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  
เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ มีผู้ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม 1 คน ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุเพิ่มขึน้เป็น 56 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้  460,108,027 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท 
ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย  460,108,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ในปีนีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่ 
ช่ือ-สกุล    ต าแหน่ง 
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นายนพพร เทพสทิธา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
นายพูลศักดิ์ ตันสทิธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
นายวรพจน์ อุชไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
ดร. เขียน วงศ์สรีุย์  กรรมการ และ กรรมการบริหาร          

 
ซึง่ทัง้ 4 ท่านตามรายนามดังกลา่วเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนและเป็นผู้ท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนัน้คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง  

และในการลงมติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมจะกระท าการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดสง่ประวตัิ
โดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นโดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชญิประชมุแล้วดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีแนบมา 3  

ประธานได้กลา่วเชญิชวนให้ท่ีประชมุได้ซกัถาม 
 เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ มีผู้ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม 3 คน ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุเพิ่มขึน้เป็น 59 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้  460,170,027 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.72 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  
  ประธาน เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติแต่งตัง้นายนพพร เทพสทิธา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้นายนพพร เทพสทิธากลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 ประธาน เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติแต่งตัง้นายพูลศักดิ์ ตันสทิธิพันธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้นายพูลศักดิ์ ตันสทิธิพันธ์กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 ประธาน เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติแต่งตัง้นายวรพจน์ อุชไุพบลูย์วงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้นายวรพจน์ อุชไุพบลูย์วงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 
 ประธาน เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติแต่งตัง้ดร. เขียน วงศ์สรีุย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท  
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ดร. เขียน วงศ์สรีุย์กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้นทุกประการ 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2553 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชมุวา่โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบขอเสนอท่ีประชมุพิจารณา 
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แต่งตัง้ นางสาวประภาศรี  ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4664 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 แห่ง บริษัท 
ส านักงาน เอเอ็มซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2553 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏบิัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน 
เอเอ็มซี จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษัท ส านักงาน เอเอ็มซี จ ากัด เป็นผู้ปฏบิตัิหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นี ้ส านักงานสอบบัญชี และ 
ผู้สอบบญัชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีสว่นได้เสีย กับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบคุคล
ดังกลา่วแต่อย่างใด และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2553 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 503,000.- บาท (ห้าแสนสามพันบาท) ซึง่เป็นอัตราเดียวกันกับปีท่ี
ผา่นมา และในกรณีท่ีมีงานอ่ืนๆนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะ กรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุวา่บริษัทได้เชญิ นางสาวศันศนีย์ พูลสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ส านักงาน เอเอ็มซี จ ากัด เข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย และ 
ได้กลา่วขอบคุณผู้สอบบัญชีท่ีคงอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2553 ของบริษัทตามเดิม 

ประธาน เชญิชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  
นายฮัง่ใช้ อัควสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะวา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีครัง้ต่อๆไป บริษัทควรจดัให้มีการเสนอรายช่ือผู้ สอบญัชีท่ีสามารถ

ลงลายมือช่ือเพ่ือให้ความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทเพิ่มเติมเป็น 3 คน เพ่ือป้องกันกรณีทีมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคดิเกิดขึน้ ซึง่จะท าให้บริษัทไม่ต้องเสียเวลาเรียก
ประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีใหม่อีกครัง้  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 ของบริษัท และ ก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี  ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติอนุมัติแผนการน าบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบุคคลท่ัวไป จ านวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี ้ 

ประธานมอบหมายให้นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับแผนการน าบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด  เข้าจด
ทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  (Spin-off) ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้รายงานรายละเอียดเก่ียวกับแผนการน าบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด หรือ “UIC” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบคุคลทั่วไป จ านวน 52,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการเสนอขาย ดังต่อไปนี  ้

บริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด หรือ “UIC” ซึง่ปัจจุบนัเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท  (UKEM) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีความประสงค์ท่ีจะน าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของตนเสนอขายต่อประชาชนและบคุคลทั่วไปเป็นครัง้แรก หรือ Initial Public Offering (IPO) และ น าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(spin-off) ทัง้นีแ้ผนการ spin-off ดังกลา่วจะช่วยสง่เสริมให้ UIC มีโอกาสในการเติบโตซึง่จะเป็นการเพิ่มมลูค่าเงนิลงทุนให้แก่บริษัทแม่ดังนัน้ บริษัทจึง
เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการน า UIC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบคุคลทั่วไป จ านวน 52,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด
ภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้ทัง้นีบ้ริษัทได้แนบรายละเอียดท่ีจ าเป็น และ เก่ียวข้องกับการ spin-off ใน ครัง้นีใ้ห้กับผู้ถือหุ้นเพ่ือประกอบ การพิจารณาตัดสนิใจ 
ดังมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งท่ีแนบมา 4 ของหนังสือเชิญประชมุ 

ปัจจุบนั UIC มีทุนจดทะเบียน 78,000,000 บาท (เจด็สบิแปดล้านบาท) และจะท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 52,000,000 บาท (ห้าสบิสอง
ล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 52,000,000 หุ้น (ห้าสบิสองล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน และ บคุคลทั่วไป
เป็นครัง้แรก (IPO) ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ซึง่จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน UIC ของบริษัทเปล่ียนแปลงดังนี  ้
   ก่อน IPO   หลงั IPO 
    99.99%   60.00% 

ทัง้นี ้การท่ีบริษัทย่อยจะต้องเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในการท า IPO ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน UIC ของบริษัทลดลง (Dilution 
Effects) ซึง่เป็นผลท าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ได้รับผลกระทบนีไ้ปด้วย ดังนัน้เพ่ือคุ้มครองสทิธิผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (UKEM) บริษัทจงึได้ให้สทิธิผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแม่ในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยก่อนซึง่จะได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป ทัง้นีใ้นการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ UIC ต่อ
ประชาชน และบคุคลทั่วไป (IPO) ในครัง้นีอ้ยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน กลต”)  

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 
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ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซกัถามเก่ียวกับการก าหนดวนัเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ UIC 
ประธาน ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นวา่ ขณะนีบ้ริษัทย่อยยังไม่ได้ก าหนดวนัเสนอขายหุ้น เน่ืองจากจะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน กลต) ก่อน จงึจะสามารถก าหนดวนัเสนอขายได้ ซึ่งขณะนี ้UIC อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
จดัเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อส านักงาน กลต  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการน าบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) เข้าจดทะเบียนใน ตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบคุคลทั่วไป จ านวน 52,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี  ้ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ านวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี ้

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการ ได้รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด  (มหาชน) ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ให้ท่ีประชมุทราบ ดังต่อไปนี  ้

ตามท่ีบริษัทย่อยจะท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 52,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บมจ. ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล) จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ านวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 
รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 
หลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย:   หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด  (“บริษัทย่อย") 

(ปัจจบุนัหุ้นของบริษัทย่อยยังไม่มีสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลท.)  
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย:         ไม่เกิน 13,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยท่ีจะเสนอขาย
ให้แก่ 

ประชาชนและบคุคลทั่วไปเป็นครัง้แรก 
อัตราสว่นการจดัสรรและวนัปิดสมดุ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดอัตราสว่นการจดัสรรและวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
ก าหนด 
ทะเบียนเพ่ือก าหนดผู้ได้รับสทิธ:ิ ผู้ได้รับสทิธิดังกลา่ว โดยจะก าหนดภายหลังจากท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ("ส านักงาน กลต.") ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบคุคลทั่วไป
โดยตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ต้องแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนั  

ราคาเสนอขายหุ้น:                       เป็นราคาเดียวกับราคาท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชนและบคุคลทั่วไปซึ่งจะก าหนดและแจ้งให้ทราบใน
ภายหลงั (มลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท) 

ก าหนดจองซือ้ และ/หรือ ช าระค่าหุ้น:        ชว่งเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึง่จะก าหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลังผู้ถือหุ้นสามัญ
ของ 

รายละเอียดอ่ืนๆ:         บริษัท มีสทิธิจองซือ้หุ้นบริษัทย่อยได้เกินกวา่สทิธิโดยจะจดัสรรให้กับผู้ท่ีจองซือ้เกินสทิธิตามสดัสว่น
(Pro-rata) และ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นบริษัทย่อยไม่เต็มจ านวน
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ตามท่ีจดัสรรไว้และเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการปัดเศษทศนิยมให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือ
ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายของบริษัทย่อยมีอ านาจจดัสรรหุ้นดังกลา่วเพ่ือเสนอขายต่อ
ประชาชนและบคุคลทั่วไปต่อไปตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
เสนอขายหุ้นดังกลา่วตามท่ีเห็นเหมาะสมและไม่ขดัแย้งกับกฎหมายและ/หรือกฎหรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้องของส านักงาน กลต. และ ตลท. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย แก่ประชาชนและบคุคลทั่วไปเป็นครัง้แรกนีป้ระสบความส าเร็จในการ
เสนอขายสงูสดุ  

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 
เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จ ากัด  (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ านวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นีด้้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  460,170,027 เสียง 
ไม่เห็นด้วย   -0- เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 

 
วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธาน กลา่ว ต่อท่ีประชมุว่า ในวาระนีไ้ม่มีการพิจารณาเร่ืองใดๆ แต่จะให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น ซึง่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซกัถาม 
และ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  

ประธานได้เชญิชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 
นายฮัง่ใช้ อัควสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะให้บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี ในรูปแบบของซีดี -รอม (CD-ROM) เพ่ือเป็นการลดการใช้

กระดาษ และ ภาระในการจดัสง่ ทัง้นี ้บริษัทอาจจดัเตรียมรายงานประจ าปีในรูปแบบของเอกสารสิง่พิมพ์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีแสดงความจ านงมายังบริษัทเป็นการ
เฉพาะ  

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซกัถามเก่ียวกับโครงการจดัตัง้โรงงานเพ่ือผลติเอทธานอลของบริษัท  ซึง่จะต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจ านวนกวา่ 300 ล้านบาท และ 
ในขณะนีอ้ัตราสว่นหนีส้นิต่อทุนของบริษัทมีอยู่ในระดับสงู บริษัทมีแนวทางอย่างไร 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ชีแ้จงต่อผู้ถือหุ้นวา่ ขณะนีย้ังไม่มีความคืบหน้า เน่ืองจากติดในเร่ืองของแหลง่เงนิทุนท่ีจะสนับสนุนโครงการ อย่างไรก็
ตามเพ่ือไม่ให้เป็นภาระต่อบริษัทมากเกินไปบริษัทไม่ได้จ ากัดวา่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการดังกลา่ว ดังนัน้จึงได้มีการเจรจาหาผู้ร่วมทุนท่ีสนใจ ซึ่งหาก
บริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ โครงการดังกล่าวอาจต้องหยุดลง  

 
เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้กลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชมุ ในเวลา 11.15 น 
 
 
 
 

                        _____ ประธานท่ีประชุม    
                                                (นายทวี บุตรสุนทร)       

 
 
 
 
                           _____ ผู้บันทึกการประชุม 
  (นางสาวจันทร์จิรา จุลธีระ) 

ส่ิงท่ีแนบมา 1 หนา้ 7/7 




