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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/ 2556 

ของ 
บริษทั ยูเน่ียน อนิทราโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องป่ินเกลา้ 1 ชั้น 9โรงแรม รอยลัซิต้ี   เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบาํหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  นายเจษฏาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม มีจาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี คือ 
  1.  นายเจษฏาวฒัน ์  เพรียบจริยวฒัน ์ ประธานกรรมการ 
  2.  นายกนัต ์  อรรฆยว์รวทิย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
  3.  นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  4.  นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  5.  นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
  6.  นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
  7.  นายการุณ  ศรีวจิิตรานนท ์ กรรมการ 

และไดก้ล่าวแนะนาํ ท่ีปรึกษาดา้นการเงินจากบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
เลขานุการบริษทั  แจง้วาระการประชุม วธีิการลงคะแนน วธีิการนบัคะแนน และขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง

ขออาสาสมคัรผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 2 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 
โดยอาสาสมคัรจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 1) คุณศศิธร อยูย่นื เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากคุณกนกอร บดินทร์รัตน ผูถื้อหุน้ และ 2) คุณวาทินี  
ตรีสจัจานนัทน ์ผูรั้บมอบฉนัทะจาก คุณวนนัธร กิจวานิชเสถียร ผูถื้อหุน้ 

ประธานท่ีประชุมแจง้จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะร่วมประชุมนบัได ้26 ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 123,321,296  เสียง 
คิดเป็น 67.76% ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่าวเปิดการ
ประชุมเม่ือเวลา 09.30 น. 

ทั้งน้ี ระหวา่งดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- ผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะจํานวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,140 หุ้น เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้ งแต่วาระท่ี 2  

เป็นตน้ไป 
- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 1 ราย ถือหุน้รวม 42,000 หุน้เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วาระท่ี 3        เป็นตน้

ไป 
- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 1 ราย ถือหุน้รวม 1 หุน้ เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วาระท่ี 4 เป็นตน้ไป 

 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2556 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ตามเอกสาร
ท่ีแนบ 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 26  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 123,321,296 เสียง 
เห็นดว้ย          123,321,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 
 
วาระท่ี 2  พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 9 เดือนปี 2556 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิม่ทุนและปันผลเป็นเงินสด 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหน้ายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ 9 เดือน
ของปี 2556 ให้ท่ีประชุมทราบว่าใน 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษทัมียอดขายเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และมีกาํไรสุทธิ 43.10 ล้านบาท และ
คณะกรรมการบริษทัไดมี้ความเห็นท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปัน
ผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคณะกรรมการบริษทัอาจจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรและมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษทัฯมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวด 9 เดือนปี 2556 จาํนวน 43.103 ลา้นบาท และมีกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
จาํนวน 83.039 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหมี้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยจ่ายปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราการจ่ายปันผลเท่ากบั 0.1852 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผลจ่ายระหวา่งกาลทั้งส้ิน 33,706,390.93 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 78.20 ของกาํไรสุทธิงวด 9 เดือน ของปี 2556 โดยแบ่งเป็น 

1.จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรา 6 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ไม่เกิน 30,333,325 หุน้ มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ  1  บาท  รวมมูลค่าทั้ ง ส้ินไม่เ กิน  30,333,325 บาท  หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญท่ี                        
0.1667 บาทต่อหุน้ 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลงัการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น
หุน้ปันผลในอตัรา 0.1667 บาทต่อหุน้ 
2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จาํนวน 3,373,065.93 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.0185 
บาทต่อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผล ใน

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุ้นในวันท่ี  18  ธันวาคม  2556 และกําหนดวันจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเ งินสดในวันท่ี  
26 ธนัวาคม 2556 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 29  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 123,322,436 เสียง 
เห็นดว้ย               123,322,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด 9 เดือน ปี 2556 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนและปันผลเป็นเงินสด 
 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดวา่บริษทัฯ จะไม่
สามารถออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้หากยงัมีหุ้นท่ียงัจาํหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเวน้หุ้นท่ีเหลืออยู่ตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหลกัทรัพย์
แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีทุนจด
ทะเบียน 182,000,000 บาท มีทุนชาํระแลว้ 181,999,951 บาท โดยยงัมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ออกจาํหน่ายจาํนวน 49 หุ้น ซ่ึงคงเหลือจากการ
จดัสรรหุน้ปันผลเม่ือช่วงเวลาท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 49 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีเหลือและยงัไม่ออกจาํหน่าย 49 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 181,999,951 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  30  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 123,364,436 เสียง 
เห็นดว้ย               123,364,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัใหเ้ท่ากบัทุนชาํระแลว้ 
 
วาระท่ี 4 พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยมีขอ้ความดงัน้ี 

“ขอ้4. ทุนจดทะเบียน : 181,999,951 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบเอด็บาท) 
แบ่งเป็น  : 181,999,951 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบเอด็บาท) 
มูลค่าหุน้ละ  : 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั : 181,999,951 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบเอด็บาท) 
หุน้บุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม         31  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 123,364,437 เสียง 
เห็นดว้ย              123,364,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
 
 
วาระท่ี 5. พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากผูถื้อหุน้มีการอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัตามวาระท่ี 2 คณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก 30,333,325 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 
30,333,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 212,333,276 บาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 31  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 123,364,437 เสียง 
เห็นดว้ย              123,364,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 
วาระท่ี 6. พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีขอ้ความดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน :  212,333,276 บาท  (สองร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนสามพนัสองร้อยเจด็สิบหกบาท) 
    แบ่งออกเป็น :  212,333,276 หุน้  (สองร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนสามพนัสองร้อยเจด็สิบหกหุน้) 
    มูลค่าหุน้ละ :  1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
    หุน้สามญั :  212,333,276 หุน้  (สองร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนสามพนัสองร้อยเจด็สิบหกหุน้) 
    หุน้บุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 

ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 31  ราย สิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 123,364,437 เสียง 
เห็นดว้ย               123,364,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
วาระท่ี 7. พจิารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 30,333,225 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ และนาํหุน้สามญัท่ีออกใหม่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งัน้ี 
 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 31  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  123,364,437 เสียง 
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เห็นดว้ย                123,364,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
วารที ่8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณพรศกัด์ิ  ฮอ้ศิริมานนท ์ สอบถามเร่ืองวนัจ่ายปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ และวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาก บริษทั แอสเซทโปร แมเนจเมน้ท ์เป็นผูต้อบขอ้ซกัถามน้ีวา่ คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัวนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล เป็นวนัท่ี 17 ธันวาคม 2556  และวนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะได้รับเงินปันคือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2556 และวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD(ST) และเคร่ืองหมาย XD ตั้งแต่วนัท่ี 13,16-17 ธนัวาคม 2556 กล่าวคือนกั
ลงทุนท่ีซ้ือหุน้ UIC ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 จะไม่ไดรั้บสิทธิในการรับหุน้ปันผลและเงินสดปันผลใดๆ 

คุณนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีคร้ังน้ีมีการประชุมขอมติอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ก่อนการปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือจ่ายปันผลตามท่ีเคยมีผูถื้อหุน้ใหข้อ้เสนอแนะไวเ้ม่ือการประชุมผูถื้อหุน้คราวท่ีแลว้ และ
สาํหรับปี 2556 มีการจ่ายปันผลถึง 2 คร้ังแสดงถึงการเจริญเติบโตท่ีดีของบริษทัฯ จึงขอใหรั้กษามาตรฐานน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และ
ขอถามวา่ในอนาคตปัจจยัใดบา้งจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกิจการ 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวตอบต่อท่ีประชุม ว่าปัจจยัท่ีมีผล ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเมือง ซ่ึงจะมีผล
ในระยะสั้น  ปัจจยัท่ีมีผลในระยะยาว ไดแ้ก่ นโยบายประเทศ  ซ่ึงจะอยา่งไรก็ตามบริษทัฯพยายามท่ีจะชนะดว้ยการทาํกาํไรหรือทาํยอดขาย
ให้มากข้ึนเพ่ือชดเชยความเส่ียงต่างๆ เช่น การบริหารตน้ทุนสินคา้ท่ีมีการผนัผวนตามราคานํ้ามนัอยูบ่า้ง ภาวะอตัราแลกเปล่ียน ท่ีควบคุม
ไม่ได ้ท่ีจะมีผลต่อกาํไรของบริษทั รวมทั้งการใหสิ้นเช่ือกบัลูกหน้ี สาํหรับปัจจยัเส่ียงท่ีควบคุมได ้เราทาํไดดี้พอสมควรไม่ต่างกบับริษทัใหญ่
อ่ืนๆ เรามองถึงเร่ืองการขยายธุรกิจดว้ย การเติบโต การทาํกาํไร จะทาํใหบ้ริษทัสามารถชดเชยกบัความเส่ียงเหล่านั้นไดไ้ม่มากกน็อ้ย 

คุณสุรศกัด์ิ ศรีศุภรางคก์ุล ผูถื้อหุ้นได ้ซกัถามผูบ้ริหาร 3 เร่ืองคือ 1.) สินคา้สาํเร็จรูปท่ีจะออกใหม่มาทาํตลาดเป็นอยา่งไรบา้ง 2.) 
การลงทุนในเกาหลีมีความคืบหนา้อยา่งไร 3.) แนวโนม้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (SG&A) จะลดลงอีกไหม 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวตอบต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
1) สาํหรับเร่ืองสินคา้สาํเร็จรูปยงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการอยูค่่อนขา้งใชเ้วลาในการขออนุญาตกบั อ.ย. การทาํแบรนด้ิง การส่ง

ตวัอยา่งจากต่างประเทศ คงไม่สามารถทาํตลาดไดท้นัในปีน้ี อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของช่องทางการจดัจาํหน่ายไดก้าํหนดไว้

เรียบร้อยแลว้ โดยอาจจะมียอดขายเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี แผนการเพิ่มสินคา้น้ีใชเ้งินลงทุน

ค่อนขา้งน้อย เพียง 1 ลา้นบาท ถา้ประสบความสําเร็จ บริษทัฯ ก็จะมีช่องทางการทาํรายไดใ้ห้กบัธุรกิจเพ่ิมข้ึน ถือเป็นการ

เจริญเติบโตของธุรกิจในแนวราบ 

2) สาํหรับการร่วมทุนกบัเกาหลี เน่ืองจากบริษทัท่ีเราเคยจะไปร่วมทุนดว้ยเป็นเพียงบริษทัจาํกดัในประเทศเกาหลี ซ่ึงไม่เขา้ใจ

กฎระเบียบท่ีจะตอ้งปิดงบการเงินให้ทนัตามระยะเวลาท่ีเรากาํหนดเพื่อนาํขอ้มูลมาจดัทาํงบการเงินรวมของ UIC  ถา้ไปร่วม

ทุนอาจเกิดความลาํบาก แต่ยงัคงมีความร่วมมือทางธุรกิจกนัอยูเ่ช่นเดิม 

3) เร่ืองของการบริหารตน้ทุน  บริษทัเราเป็นบริษทัขนาดไม่ใหญ่มากนัก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ท่ี 3 รายการ คือ 1.เงินเดือน

พนกังาน 2.ค่าเช่าคลงัสินคา้ 3.ค่าขนส่ง เพราะเราไม่มีรถขนส่งของตวัเอง  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายทั้ง 3 รายการน้ี เป็นค่าใชจ่้ายผนั

แปร ซ่ึงถา้เราตอ้งการให้บริษทัโตค่าใช้จ่ายส่วนน้ีก็จะตอ้งโตตาม  แต่ในงบไตรมาส 3 ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ียงัไม่เพ่ิมมากข้ึน

เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีปัจจุบนัท่ีมีอยู่เดิม ก่อให้เกิดผลกาํไรท่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น พ้ืนท่ีต่อ 1 ยูนิต ท่ีเคยทาํกาํไรกบัไททาเน่ียม 
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7%-10% ก็เปล่ียนเป็นนาํสินคา้ท่ีมีกาํไรต่อหน่วยสูงกวา่มาวางขายแทน  เร่ืองค่าขนส่ง จะทาํให้ลดลงค่อนขา้งยาก เน่ืองจาก

สินคา้มีหลากหลายและความตอ้งการหรือขอ้จาํกดัของลูกคา้แต่ละรายแตกต่างกนัพอสมควร อาจจะตอ้งรอคิวลงสินคา้หรือมี

การเสียเวลาในการทดสอบสินคา้ตอนส่งให้กบัลูกคา้ สาํหรับค่าใชจ่้ายส่วนพนกังานท่ีมากๆ จะเป็นส่วนของโบนสัเพ่ือตอบ

แทนให้แก่ความทุ่มเทของพนกังาน และในการท่ีขยายงานตอนน้ีบุคลากรไม่พอ ทั้งส่วนฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี  แมก้ระทัง่ฝ่าย

ต่างประเทศมีการรับสมคัรพนกังานใหม่ตลอด และพ้ืนท่ีสาํนกังานก็ไม่เพียงพอ  ปีหนา้บริษทัฯ จะสร้างออฟฟิศเพ่ิมในพ้ืนท่ี

เดิม อย่างไรก็ตาม อนาคตขา้งหน้าค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะเพ่ิมมากข้ึนแน่นอน แต่เรากาํหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ว่าจะทาํให้

ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีโตชา้กวา่ยอดรายไดแ้ละกาํไร 

สําหรับในปีหน้าแผนการเติบโตในแนวราบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการเติบโตในส่วนงานเดิม โดยเฉพาะ

เคมีภณัฑ์สําหรับอาหารและยา ส่วนท่ี 2 เป็นการเพ่ิมสินคา้ใหม่ประเภทสินคา้สําเร็จรูป 3 ชนิดท่ีจะเร่ิมในปีหน้า ผูบ้ริหาร

มัน่ใจว่าจะประสบความสาํเร็จ ส่วนท่ี 3 การบริหารเงิน จากการท่ีบริษทัฯ มีเงินสดอยูจ่าํนวนหน่ึง บริษทัฯ จะพิจารณานาํไป

ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลกาํไร โดยสัดส่วนประมาณ 80%-90% นาํไปบริหารจดัการ ปัจจุบนัไดรั้บผลตอบแทนประมาณ 2.8% 

เงินส่วนท่ีเหลืออีก 10% จะพิจารณานาํไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยความรอบคอบ ปัจจุบนัมีการซ้ือหุ้นมา 4 ตวั และปัจจุบนั

ก่อใหเ้กิดผลกาํไรแลว้ในวนัน้ี ซ่ึงอาจไม่แน่นอนพรุ่งน้ีอาจขาดทุนไดจึ้งจะตอ้งบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด  สาํหรับ

แผนการเติบโตในแนวตั้ง อยู่ระหว่างพิจารณาการเติบโตในธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ ปัจจุบนัเล็งเห็นพาร์ทเนอร์ท่ีมี

ศกัยภาพธุรกิจท่ีน่าสนใจและมีศกัยภาพดา้นการเงิน แต่ยงัขาดเร่ีองเทคนิค คงใชเ้วลาอีกประมาณ 6 เดือน 

คุณพรศกัด์ิ  ฮอ้ศิริมานนท ์ขอถามเพ่ิมวา่บริษทัคา้ขายอะไรบา้ง และอนาคตวางแผนจะคา้ขายอะไรอยา่งไรบา้ง 
คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบกบัผูถื้อหุน้วา่ ธุรกิจของเราเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเคมีภณัฑไ์ปยงัอุตสาหกรรม 

4 ส่วน คือ เคร่ืองสําอางค์ 50% อาหาร 15% ยา 10%  ท่ีเหลือ 25% คืออ่ืนๆ อาทิ เคลือบสีและส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ ต่อขอ้ถามเก่ียวกบัการ
เป้าหมายการเติบโต บริษทัฯไม่เคยจาํกดัการเติบโตไวเ้ป็นตวัเลข ถา้มีโอกาสทางธุรกิจเขา้มา บริษทัฯจะนาํมาพิจารณาตดัสินใจควบคู่กบั
ความเหมาะสมและความพร้อมของธุรกิจเอง ไม่ทาํอะไรท่ีเกินกาํลงั บริษทัฯเคยแจง้เป้าหมายว่ายอดขายปี 2556 น้ีจะเติบโต 10%-15% แต่
สรุปผลการดาํเนินงาน 9 เดือนของปีน้ี ยอดขายกไ็ม่โตข้ึนมากนกั ทั้งน้ีปีน้ีเป็นปีท่ีลาํบากสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม บริหารฝ่ัง
รายไดไ้ม่ได ้เราก็มาบริหารฝ่ังค่าใชจ่้าย เพ่ือใหผ้ลกาํไรดีข้ึน ทั้งน้ี แผนการเติบโตของบริษทัอีก 3 ปี การเติบโตจะเป็นแบบเติบโตเร่ือยๆอยา่ง
สมํ่าเสมอและมัน่คง โดยเฉพาะกาํไรสุทธิจะพยายามไม่ใหล้ดลง ปัจจยัใดท่ีเราควบคุมไดเ้ราจะควบคุมและบริหารจดัการใหดี้ท่ีสุด 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 10.25 น. 
 

ลงช่ือ…………………………….……ประธานท่ีประชุม 
 (นายเจษฎาวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน์) 
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