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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และ สถานท่ี 

การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนวิ เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั 
กรุงเทพฯ 10700 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ สขุเวช    ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายวิรัช สวุรรณนภาศรี   กรรมการผู้จดัการ 
3.  ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   กรรมการ 
4. นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
5. นายพลูศกัดิ ์ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
6. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
7. นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 
ผู้ท่ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณีย์ สขุเพ็ง   ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั 
 
เร่ิมการประชุม 

นายพละ สขุเวช ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ี เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาประชมุโดยตนเองและมอบฉนัทะจ านวน 50 คน 

นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 359,441,214 หุ้น คดิเป็นร้อยละ53.92 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2555 
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 ประธาน ได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระ หรือแตล่ะครัง้ หากไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวาระ
ดงักลา่ว หากมีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสียงจงึจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ยกเว้นในวาระ
การแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จะท าการลงคะแนนเสียงทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วย คดัค้าน หรืองดออกเสียง โดย
จะท าการพิจารณาอนมุตัเิป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่คือ 
หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง จากนัน้ ประธานได้ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 

ประธาน แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทได้จดัสง่ส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 ซึง่มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 6 หน้าด้วยกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นวา่ได้
มีการบนัทึกรายงานการประชมุดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุได้
พิจารณารับรอง 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้
ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2554 ซึง่ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  359,441,214 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถงึผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

ประธานมอบหมายให้นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานการขาย 
ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชมุรับทราบ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่
บริษัทได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  
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 นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทในรอบปี 2554 
ให้ท่ีประชมุทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
“ในปี 2554 บริษัท และ บริษัทยอ่ย มียอดขายรวมทัง้สิน้  3,259.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 705.58 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.63 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากปริมาณและ
ราคาขายสินค้า (โซลเว้นท์) ท่ีเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจาก เหตกุารณ์สนึามิท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้ความต้องการโซล
เว้นท์ในตลาดโลกเพิ่มสงูขึน้มาก จากการคาดการณ์วา่ จะเกิดการขาดแคลนโซลเว้นท์ สง่ผลให้ราคาโซล
เว้นท์สว่นใหญ่ในตลาดโลกปรับตวัเพิ่มสงูขึน้เป็นอยา่งมาก ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทปรับตวัเพิ่ม
สงูขึน้ตามจากร้อยละ 11.15 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.44  หรือ คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.54 ซึง่
ถึงแม้วา่ในชว่งไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 ประเทศไทยจะประสบกบัอทุกภยัครัง้ใหญ่ ท าให้ยอดขายชะลอ
ตวัลงก็ตาม แตบ่ริษัทก็ยงัสามารถรักษาอตัราก าไรไว้ได้ โดยในปี 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิ
จ านวน  156.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 74.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 90.55 ซึง่
มากท่ีสดุนบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทมา” 

 
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม เม่ือปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึ

เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา และ รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการซึง่รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ได้กลา่วสรุปเป็นมติ
ดงันี ้
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัตกิารเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด วันท่ี

31 ธันวาคม 2554 
 
 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและ
การเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2554 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ให้ท่ี
ประชมุทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2554 ให้ท่ีประชมุ
ทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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งบดลุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
(หนว่ย: ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 
สินทรัพย์หมนุเวียน 1,441.60 1,126.78 959.39 879.72 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 203.27 211.87 198.13 198.31 
สินทรัพย์รวม 1,644.87 1,338.65 1,157.52 1,078.03 
หนีส้ินหมนุเวียน 1,012.92 925.39 696.58 728.90 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 5.58 5.45 4.13 2.96 
หนีส้ินรวม 1,018.50 930.84 700.72 731.86 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 626.37 407.81 456.80 346.16 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,644.87 1,338.65 1,157.52 1,078.02 
 
งบก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
(หนว่ย:ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 
รายได้รวม 3,267.19 2,572.40 2,657.98 2,180.07 
ต้นทนุขาย 2,821.41 2,269.19 2,320.28 1,950.18 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 226.62 186.23 156.66 139.49 
ดอกเบีย้จา่ย 17.66 9.49 12.47 7.14 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 44.79 25.26 32.33 17.76 
ก าไรสทุธิ 156.71 82.24 137.24 65.50 
ก าไรสทุธิ ตอ่ หุ้น 0.229 0.125 0.208 0.099 
 
 ประธาน กล่าวตอ่ท่ีประชมุว่า รายละเอียดของงบการเงินประจ าปี 2554 ของบริษัท ปรากฎอยูใ่น
สว่นท้ายของรายงานประจ าปีท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน 
จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ
  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุเพิ่ม 8 คน ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 58 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
360,086,414 หุ้น หรือ คดิเป็นร้อยละ 54.02 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุตังิบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  360,086,414 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

 
ประธาน แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการก าไรสทุธิ 137.24 ล้านบาท  

เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 71.61 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 ท่ีมีก าไรอยูท่ี่ 65.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ก าไรตอ่หุ้น 0.208 บาทตอ่หุ้น โดยในปีนีค้ณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิาร
จา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาทตอ่หุ้น ซึง่มากกวา่ปีก่อน
หน้าราวร้อยละ 125 คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายรวมทัง้สิน้ 59.99 ล้านบาท โดยเงินปันผลท่ีจา่ยในครัง้นีค้ิด
เป็นร้อยละ 43.72 ของก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2554 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 
(Dividend Policy) ท่ีอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท ใน วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 โดยวนัดงักลา่วคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน และ ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2555 
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ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงวนัท่ีขึน้เคร่ืองหมาย “XD” ของหุ้นบริษัท 
 
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการ ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
 
“วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย “XD” ได้แก่ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 

2555 ซึง่หมายถึง หากผู้ ถือหุ้นได้ซือ้หุ้นของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไปจะไมมี่สิทธิใน
การรับเงินปันผล ดงันัน้หากผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะต้องซือ้หุ้นของบริษัทก่อนวนัท่ีมีการ
ขึน้เคร่ืองหมาย XD คือภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555” 

 
และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

  
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  360,086,414 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ประธาน ได้มอบหมายให้

นายชยันรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงมตขิองคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถึงแก่กรรม 
 
 นายชยันรินทร์ สายรังษี ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีนายทวี บตุรสนุทร ประธานกรรมการของ
บริษัทได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคหวัใจวายเฉียบพลนัเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 ท่ีผา่นมา ทางคณะกรรมการ
บริษัทจงึได้มีมติให้ท าการแตง่ตัง้นายพละ สขุเวช เข้าด ารงต าแหน่งแทนโดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ 
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 นายพละ สขุเวช ได้กลา่วขอบคณุคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ ถือหุ้น  ท่ีได้ให้โอกาสตนเข้าท าหน้าท่ี
แทนนายทวี บตุรสนุทร โดยตนเองจะท าหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
ตอ่จากนัน้ประธานได้เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

 
ประธาน แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ในปีนีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ 4 ทา่น ได้แก่     
1. นายวิรัช สวุรรณนภาศรี   กรรมการ 
2. นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
3. นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี  กรรมการ  
4. นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

 
ซึง่ทัง้ 4 ทา่นตามรายนามดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และ เป็นผู้ ท่ีเหมาะสมโดยมีความรู้ 
ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจงึ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตามเดมิอีกวาระ
หนึง่ซึง่ในการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นนี ้จะท าการลงมตเิป็น รายบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัสง่ประวตัิ
โดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ทา่นให้กบัผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
 

หลงัจากนัน้ จงึได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม จงึได้
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุเพิ่ม 6 คน ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 64 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
360,175,414 หุ้น หรือ คดิเป็นร้อยละ 54.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 
ประธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมตแิตง่ตัง้ นายวิรัช สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็น

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้นายวิรัช สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้
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เห็นด้วย  360,175,414 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ประธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมตแิตง่ตัง้ นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่

เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่

กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 
เห็นด้วย  360,175,414 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ประธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมตแิตง่ตัง้นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็น

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารง 
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

เห็นด้วย  360,175,414 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 
ประธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมตแิตง่ตัง้นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่

เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
  
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

เห็นด้วย  360,175,414 เสียง 
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ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

 ฝ่ายจดัการได้สรุปมตท่ีิประชมุเก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
ดงันี ้ 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามท่ี
ได้กลา่วมาข้างต้น 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และ

ก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
ประธาน แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิ 

แตง่ตัง้ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์
กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 
แหง่บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2555 และในกรณีท่ีผู้สอบ
บญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้ มี
อ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนของบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัหิน้าท่ี
แทนได้ ทัง้นี ้ส านกังานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์ และไมมี่
สว่นได้เสีย กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
และ ก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2555 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 680,000.- บาท (หกแสนแปดหม่ืน
บาทถ้วน) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ มี
อ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จา่ยพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
 

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
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ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุเพิ่ม 5 คน ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 69 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
360,707,414 หุ้น หรือ คดิเป็นร้อยละ 54.11 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2554 ของบริษัท และ ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย  360,707,414 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
ประธาน กล่าว ตอ่ท่ีประชมุว่า ในวาระนีไ้มมี่การพิจารณาเร่ืองใดๆ แตจ่ะให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

แสดงความเห็น หรือ เสนอแนะใดๆ  
 
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีอตัราก าไร 

(Margin) ท่ีคอ่นข้างต ่า ซึง่อาจกระทบตอ่อตัราก าไรของบริษัท 
 
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
 
“ความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทมีอยู ่3 ด้านได้แก่ ด้านการสัง่ซือ้ การตลาด และ การเงิน ซึง่ในการ

สัง่ซือ้สินค้าต้องถือว่าบริษัทมีประสบการณ์ในการสัง่ซือ้สินค้ามานาน โดยเราจะท าการสัง่ซือ้ตามปริมาณ
ความต้องการท่ีมีอยูจ่ริง เน่ืองจากลกูค้าส่วนใหญ่จะสัง่ซือ้สินค้าเฉพาะเทา่ท่ีจ าเป็นต้องใช้ เพราะเก็บรักษา
ยาก จงึมกัจะสัง่สินค้าตามความจ าเป็น ยกเว้นในชว่งท่ีเกิดวิกฤต จะมีการพิจารณาตามเหตกุารณ์เชน่ปีท่ี
ผา่นมาอาจจมีการสัง่ซือ้เป็นจ านวนมากขึน้ ส าหรับ ความเส่ียงทางด้านการเงินบริษัทมีการน าเข้าสินค้า
โดยตรงไมเ่กินร้อยละ 20 ของสินค้าทัง้หมด คิดเป็นสดัสว่นท่ีไมม่าก และความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่
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นา่จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท  อยา่งไรก็ตามบริษัทมีการตดิตามเร่ือง
ของอตัราแลกเปล่ียนและมีการป้องกนัความเส่ียงโดยการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม” 

 
นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเพิ่มเตมิ ดงันี  ้
 
“ในสว่นของการตลาด เน่ืองจากบริษัทก่อตัง้มานาน จงึมีความได้เปรียบในเร่ืองของปริมาณลกูค้า 

และการกระจายตวัของกลุม่ลกูค้า โดยบริษัทมีลกูค้าเป็นจ านวนมากท่ีกระจายตวัอยูใ่นหลายๆอตุสาหกรรม 
ดงันัน้หากมีการตกต ่าในอตุสาหกรรมหนึง่ ก็ยงัมีลกูค้าในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ียงัดีอยู่รองรับ”  

 
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกับขนาดตลาดของโซลเว้นท์ 
 
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 
“ท่ีผา่นมาไมไ่ด้มีการจดัท าขนาดของตลาดโซลเว้นท์ไว้อยา่งชดัเจนเน่ืองจากสินค้าประเภทโซลเว้นท์

มีจ านวนมากมายหลายชนิดและประเภท จากประสบการณ์ คิดวา่ปริมาณขายโซลเว้นท์ของบริษัทนา่จะอยู่
ราวไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่โซลเว้นท์รวมทัง้หมด” 

 
เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเตมิ หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จงึได้กลา่วขอบคณุผู้

ถือหุ้นและกลา่วปิดประชมุ ในเวลา 10.45 น 
 
 
 

       พละ สขุเวช  _____ ประธานท่ีประชุม 
            (นายพละ สุขเวช)    
   

 
 
 
 ธีราภรณ์ ช้างดี _____ ผู้บันทกึการประชุม 
  (นางสาวธีราภรณ์ ช้างดี) 


