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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 33/2555 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2555 

ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอรคลับ ช้ัน 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  

เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

___________________________________________________________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น.  

 

นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม   
 

 ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป

ในครั้งน้ี โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 44 ราย และมีผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 47 ราย ถือหุน
รวมกันทั้งส้ิน 474,623,673 หุน คิดเปนรอยละ 62.06 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด เกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ เขารวมประชุม ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 33/2555 โดยกอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอแนะนํากรรมการของ
บริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนครั้งน้ี ดังนี้ 

 
  1.   คุณสุวิทย  จินดาสงวน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   2.  คุณนรรัตน  ลิ่มนรรัตน   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 
   3. คุณฐาปน   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   4. คุณปณต   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
   5. คุณสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
   6. คุณอรฤดี  ณ ระนอง   กรรมการ/ประธานอํานวยการ  
   7. คุณธนพล  ศิริธนชัย   กรรมการ/กรรมการผูจัดการ  
 
นอกจากน้ีไดแนะนํา   1. คุณอลงกรณ  ประธานราษฎรนิกร  เลขานุการบริษัท 

2. คุณกรธวัช  ก่ิงเงิน    กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด 

3. คุณสุธี   ลิมปนชัยพรกุล   กรรมการผูจัดการ บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 

4. คุณสถาพร       อมรวรพักตร   ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานการเงิน 

งบประมาณ และบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ 
5. คุณกําพล   ปุญโสณี   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ  
6. คุณวิชัย  มหัตเดชกุล  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.    อาจารยนิรันดร ลีลาเมธวัฒน  ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ในป 2554 

8. คุณนิตยา   เชษฐโชติรส       ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด  

9. คุณเนรมิต  ตรงพรอมสุข  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท DN 36 จํากัด 
 ซึ่งเปน inspector ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบ

ใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน   
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           นอกจากนี้ ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมถึงการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอนการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน

ของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
เปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยผานทาง website ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ 

2555 แตปรากฏวาไมมีทานผูถือหุนรายใดไดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัท  
  

  ประธานอํานวยการไดเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนทุก

ทานทราบวา หากในวาระใดไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอสรุปวาระนั้น ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติ แตถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหทานผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยกาเครื่องหมาย 

 ลงในกรอบส่ีเหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหสีชมพู และผูประสงคจะงดออกเสียงขอใหกาเครื่องหมาย 

 ลงในกรอบส่ีเหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหสีฟา และขอใหทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรือประสงคจะงด
ออกเสียงยกมือข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เก็บบัตรเพ่ือนํามานับคะแนน สําหรับทานผูถือหุนที่เห็นดวยหรือไม

งดออกเสียงจะถือวาอนุมัติ ยกเวนในวาระที่ 2 ซึ่งเปนการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 จะ

เปนการรับทราบวาระเทานั้น ไมมีการออกเสียงลงมติ นอกจากนี้ ในวาระท่ี 5 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2555 ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือ

ความโปรงใส โดยใชหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนเหมือนเชนดังกลาวขางตน และเพื่อไมใหที่ประชุมตองรอผล

การลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา จึงจะขอดําเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อ
พิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแลว จะยอนกลับมาแจงผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมกอนหนานี้ 

 

 ตอจากนั้น ประธานท่ีประชุม ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ท่ีได
จัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว ดังตอไปน้ี    

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 32/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2554    
 

ประธานท่ีประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 32/2554       

ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2554 และไดมีการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซต

ของบริษัทฯ ตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว   

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 32/2554 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2554 ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังน้ี   

 

  

                 มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดวย 475,730,773 100.00% 

ไมเห็นดวย        -   - 

งดออกเสียง        -   - 

 

 

 
 



 3/14 

 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554  

 

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหประธานอํานวยการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 
2554 ท่ีผานมา ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2554 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนื้ 

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับวันเดียวกันในป 2553 สําหรับ
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีทรัพยสินรวมท้ังส้ิน 6,872 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,907 ลาน

บาท หรือรอยละ 38 จากป 2553 หนี้สินรวม 4,639 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,755 ลานบาท หรือรอยละ 61 

จากป 2553 ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 765.77 ลานบาท ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผูถือหุนรวม 
2,233 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 152 ลานบาท หรือรอยละ 7 จากป 2553 มูลคาตามบัญชีตอหุน 2.92 บาท 

เพ่ิมขึ้น 0.20 บาท หรือรอยละ 7 จากป 2553 

 

สําหรับรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 มีจํานวน 3,623 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,335 ลานบาท 

หรือรอยละ 58 ท้ังนี้ โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้   

 

- ธุรกิจการขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย 2,558 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,419 ลานบาท หรือรอยละ 
125 จากปกอน ซ่ึงมีผลจากการไดโอนหองชุดของโครงการ ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตช่ัน 

และโครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตชั่น ภายใต บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเว็ลลอปเมนท 

จํากัด จํานวน 2,545 ลานบาท และจากการปลอยพ้ืนท่ีใหเชาในโครงการปารค เวนเชอร อีโค
เพล็กซ ภายใต บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด จํานวน 13 ลานบาท  

- ธุรกิจสังกะสีออกไซด 986 ลานบาท ลดลง 96 ลานบาท หรือรอยละ 9 จากป 2553 เนื่องจาก

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยรายแรงในไตรมาส 4 
- ธุรกิจอ่ืน และรายไดอ่ืน ๆ 79 ลบ. 

ในสวนของคาใชจายรวมมีจํานวน 3,417 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,241 ลานบาท หรือรอยละ 57 จากป 

2553 ซ่ึงประกอบดวยตนทุนรวม 2,801 ลานบาท และคาใชจายขายและบริหารตนทุนทางการเงินและ
ภาษี 616 ลานบาท  

 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวม 63.09 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6.37 ลานบาท หรือรอยละ 11 เม่ือเทียบกับปกอน 
กําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.08 บาท และมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value) ณ ส้ินป 2554 เทากับ 

2.92 บาทตอหุน  

 
 สําหรับธุรกิจสังกะสีออกไซดในป 2554 ภายใตบริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ไดทําการยายโรงงานจาก

จังหวัดปทุมธานี ไปยังสวนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีการเปดโรงงานอยางเปนทางการเมื่อเดือน

สิงหาคม 2554 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินคา รวมท้ังประหยัดคาใชจายสําหรับเชื้อเพลิงในการ
ผลิตสินคาซึ่งเปลี่ยนจากนํ้ามันเตามาเปนกาซธรรมชาติ อยางไรก็ตาม โรงงานดังกลาวไดประสบอุทก

ภัยรายแรงในชวงไตรมาส 4 ซึ่งทําใหทรัพยสินและสินคาไดรับความเสียหาย และตองปดการดําเนิน

กิจการประมาณ 2 เดือน โดยบริษัทฯ ไดรับรูผลเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมดังกลาว ณ ส้ินป 2554 
ประมาณ 14 ลานบาท โดย บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ไดมีการซื้อประกันภัยครอบคลุมคาเสียหายที่

เก่ียวของกับอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดรอยละ 100          
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นอกจากน้ี ประธานที่ประชุมไดมอบให นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผูจัดการ รายงานความคืบหนา

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยนําเสนอเปนภาพถาย แบงเปน 2 สวน คือ ในสวนแรก เปนการ

พัฒนาโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพลกซ ซ่ึงเปนอาคารอนุรักษส่ิงแวดลอม มีสถาปตยกรรมที่
สวยงาม และมีการคมนาคมท่ีสะดวกเนื่องจากติดสถานีรถไฟฟาเพลินจิต ปจจุบันการกอสรางไดเสร็จ

สมบูรณโดยใชระยะเวลากอสรางประมาณ 3 ป ในสวนพ้ืนท่ีสํานักงานไดมีผูเชาเริ่มเขาใชพ้ืนท่ีตั้งแต

เดือนกันยายน ป 2554 โดย ณ ปจจุบันมีผูเชาประมาณรอยละ 60 ของพ้ืนท่ีเชา มีราคาเชาสูงสุดอยูที่ 
850 บาทตอตารางเมตรสําหรับพ้ืนท่ีเล็กซ่ึงเปนคาเชาสํานักงานที่แพงท่ีสุดในกรุงเทพฯในขณะนี้ และมี

ราคาเชาเฉลี่ยประมาณ 760 บาทตอตารางเมตร สําหรับในสวนของพ้ืนที่โรงแรมซ่ึงบริษัทฯ ไดให

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรี่ โฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด เชาเพื่อพัฒนาเปนโรงแรมภายใตชื่อ โรงแรม ดิ  
โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จะเปดดําเนินการไดในเดือนพฤษภาคม 2555 นอกจากนี้ภายในอาคารยังมี

รานคาบริเวณ ช้ัน 1 และ 2 และมี Victor Club บนชั้น 8 สําหรับเปนหองจัดประชุมและจัดเลี้ยง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูเชาพื้นที่สํานักงานและบุคคลทั่วไป   
 
ในสวนที่ 2 เปนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย ในลักษณะอาคารชุดที่พักอาศัย ภายใต 
บริษัท แกรนด ยู ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งบริษัทฯ เปนผูถือหุนรอยละ 60 โดยในป 2554 ไดมี
โครงการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตชั่น และ
โครงการ ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น ซึ่งบริษัทฯ ไดโอนหองชุดใหแกลูกคาและรับรูรายไดแลว
นอกจากน้ี ยังไดมีการเปดโครงการเพิ่มอีก 4 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท ออนนุช สเตช่ัน 
ปจจุบันมียอดขายรอยละ 90 โดยจะเริ่มโอนหองชุดใหแกลูกคาภายในเดือนเมษายน 2555 โครงการ ยู 
ดีไลท2 แอท บางซ่ือ สเตชั่น ยอดขายรอยละ 100 และการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 
2555 โครงการ ยู ดีไลท3 บางซ่ือ-ประชาชื่น ยอดขายรอยละ 51 และโครงการ ยู ดีไลท เรสซิเดนท 
พัฒนาการ-ทองหลอ ยอดขายประมาณรอยละ 40 การกอสรางอยูระหวางการตอกเสาเข็ม นอกจากนี้ 
บริษัทฯ จะเปดโครงการ คอนโด ยู แอท หัวหมาก สเตชั่น ในปลายเดือนเมษายน 2555 ทั้งน้ี บริษัทฯ 
ไดจัดระดับของสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงมีอยู 3 ระดับ คือ 

1. โครงการ ยู ดีไลท เรสซิเดนท ราคาหองชุดอยูประมาณ 65,000 – 90,000 บาท ตอ ตารางเมตร 
2. โครงการ ยู ดีไลท  ราคาหองชุดอยูประมาณ 50,000 – 75,000 บาท ตอ ตารางเมตร 
3. โครงการ คอนโด ยู ราคาหองชุดอยูประมาณ 40,000 – 55,000 บาท ตอ ตารางเมตร 
 

ประธานอํานวยการไดกลาวเสริมถึงการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) 

ของบริษัทฯ ในป 2554 โดยเฉพาะอยางย่ิงจากเหตุการณอุทกภัยเมื่อชวงปลายปที่ผานมา เชน รวม

ฟนฟูเยียวยา ณ โรงเรียนบานแปงวิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี  และรวมบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยที่ประเทศญี่ปุน ผานทางทานเอกอัครราชทูตญ่ีปุน ประจําประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมการ

สงเสริมส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของพนักงานบริษัทฯ  

 

สําหรับผลประเมินและการจัดอันดับของบริษัทฯ ในป 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี 

-    การจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกร โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด บริษัทฯ ไดระดับ ”BBB” /Stable

เชนเดียวกับป 2553 

-   การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ไดรอยละ 87 ลดลงจากป 2553 ซ่ึงได

รอยละ 89 เนื่องจากการเพ่ิมหลักเกณฑใหมท่ีเขมงวดขึ้น ซ่ึงทําใหบริษัทจดทะเบียนสวนใหญได

คะแนนลดลง  

-    การจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดรอยละ 100 เพ่ิมขึ้นจากป 2553 ซึ่งไดรอยละ 98.25 
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ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระน้ี ซ่ึงมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
 
นายสรสรรค  คูหรัตนพิศาล: จากการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ เห็นวาในชวงไตรมาส 4 มียอด
รับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดประมาณ 1,150 ลานบาท เพราะเหตุใดสวนกําไรของผูถือหุน
ของบริษัทกลับลดลงจาก 98 ลานบาท ณ ส้ินสุดไตรมาส 3 เหลือ 63 ลานบาท ณ ส้ินสุดป 2554   
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานการเงินฯ : สาเหตุหลักของการลดลงสวนกําไรของผูถือหุนของ

บริษัท ณ ส้ินสุดป 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมทําใหมียอดขายลดลง

กวา 100 ลานบาท และมีขาดทุนประมาณ 14 ลานบาท รวมทั้งมีการรับรูตนทุนดอกเบ้ียของบริษัท เลิศ

รัฐการ จํากัด สําหรับโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ประกอบกับบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจากการ

ขายหนวยในอาคารชุดเพียงรอยละ 60 ตามสัดสวนท่ีถือหุนในบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเว็ลลอปเมนท 

จํากัด   
 
คุณสรสรรค คูหรัตนวิศาล: ขอทราบเก่ียวกับการออกประกาศผังเมืองใหมวา ขณะนี้อยูในข้ันตอน
ไหน และมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรหรือไม 
 
กรรมการผูจัดการ:    ขณะนี้มีการตออายุการใชผังเมืองปจจุบันออกไปอีก 1 ป โดยผังเมืองใหมจะมี
ผลใชบังคับในป 2556 ซึ่งมีประเด็นที่ยังไมมีขอสรุปในการสรางอาคารสูงในซอยท่ีกวางนอยกวา 10 
เมตร ไดหรือไม ในสวนของบริษัทฯ มิไดมีนโยบายในการซื้อที่ดินสะสมไว จึงไมไดมีผลกระทบในเรื่อง
ที่ดินท่ีถือครองอยู อยางไรก็ตาม ก็ตองระมัดระวังในการเลือกซื้อที่ดินท่ีมีศักยภาพและไมมีความเส่ียง
จากการใชบังคับผังเมืองใหมในการพัฒนา 
 

เมื่อไมมีคําถามเพ่ิมเติมอ่ืนใด ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบป 2554 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554      

  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

ประธานที่ประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน (ซ่ึงตามมาตรฐานบัญชีใหม 

เรียกวา งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม 2554 
ซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รองรับท่ัวไป และผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2554 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งน้ีแลว และในรูปเลมซึ่งไดมอบใหแกผูถือหุนกอนการเขาประชุม 
 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งตองการสอบถามในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธาน
ที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้ 
 
 



 6/14 

 

 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 475,759,273 100.00% 

ไมเห็นดวย   -  - 

งดออกเสียง   -   - 
 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพื่อเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
ประธานที่ประชุม ไดขอใหประธานอํานวยการเปนผูดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล โดยประธานอํานวยการไดแจง
ท่ีประชุมวา ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนไดกําหนดอัตราไมต่ํากวารอยละ 
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใตเงื่อนไขของ
แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปน
การจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวให
รายงานท่ีประชุมผูถือหุนคราวตอไป  

 

  จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 63.09 ลานบาท และมีกําไรตอหุน หุนละ 

0.08 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีมติเห็นขอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล ดังนี้  

 

1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 
305,338 บาท 

2. จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท หรือคิดเปนรอยละ 72.73 ของกําไรสุทธิ รวมเปนจํานวน

เงิน 45,886,237 บาท โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงิน    

ปนผลและกําหนดปดสมุดทะเบียนในวันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน

พฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
 

ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามฝายบริหารในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 
และการจายเงินปนผล  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 
2554 เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 305,338 บาท 

และการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนเงิน 45,886,237 บาทใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ

ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2555 เพ่ือสิทธิในการ
รับเงินปนผลและกําหนดปดสมุดทะเบียนในวันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน

พฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 475,759,273 100.00% 

ไมเห็นดวย   -  - 

งดออกเสียง   -   - 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2555 
 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําป 
ทุกคราว ใหกรรมการจะตองพนจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูทั้งหมด โดยกรรมการ
ท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได” สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งนี้ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายสุวิทย จินดาสงวน 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี 
3. นางอรฤดี ณ ระนอง 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาซ่ึงไมมีสวนไดเสีย ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ท่ีออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากมีคุณสมบัติความรูความสามารถท่ีเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 
ซ่ึงประวัติโดยยอของกรรมการดังกลาว ปรากฎอยูในเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้  

ถึงแมวา พระราชบัญญัติกฎหมายมหาชนไมไดระบุวากรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองออกจากหอง
ประชุม แตกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือท้ัง 3 ทาน ขอออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาตามวาระนี้ 

ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระน้ี เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด ประธานที่
ประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในป 2555 จํานวน 3 คน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปรงใส ขอใหที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระในป 2555 จํานวน 3 คน กลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคล ดังตอไปนี้  

 

 1. นายสุวิทย จินดาสงวน 

  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 475,819,473 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสียง - - 
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2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 475,819,473 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสียง - - 

  
 3.  นางอรฤดี ณ ระนอง 
   โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 475,819,473 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสียง - - 

 
 ประธานท่ีประชุมไดเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาหองประชุม 
 
วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2555 

 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ. 28 กําหนดให

กรรมการไดรับคาตอบแทนตามจํานวนท่ีที่ประชุมผูถือหุนกําหนด ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

ครั้งท่ี 32/2554 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอยคงไวในอัตราเดิมซ่ึงมิไดมี

การเปลี่ยนแปลงต้ังแตป 2549 โดยกําหนดวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวม

กับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) ไมเกินจํานวนเงิน 5,000,000 บาท ซ่ึงในสวนคาตอบแทนพิเศษขอให

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ เปนสําคัญ ทั้งน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 คณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซ่ึงได

พิจารณาอยางรอบคอบตามนโยบาย หลักเกณฑ และความเหมาะสม ดังน้ี 

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ  

2. ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 

3. ประสบการณ ความรู และความสามารถของกรรมการ 

4. เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

โดยเสนอใหปรับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555 เพิ่มขึ้นจากประจําป 2554 ใน

สวนคาเบี้ยประชุมจาก 22,000 บาท เปน 25,000 บาท และคาตอบแทนรายเดือน จาก 16,000 บาท 

เปน 20,000 บาท สําหรับประธานกรรมการ และคาเบี้ยประชุมจาก 18,000 บาท เปน 20,000 บาท 

และคาตอบแทนรายเดือน จาก 8,000 บาท เปน 10,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัท ในสวนของ

คาตอบแทนคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ยังคงอัตราเดิม ตามรายละเอียดดังนี้  
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 ประธาน สมาชิก 

 คาเบี้ยประชุม 

(บาท) 

คาตอบแทน   

รายเดือน(บาท) 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท) 

คาตอบแทน     

รายเดือน(บาท) 

� คณะกรรมการบริษัท 25,000 20,000 20,000 10,000 

� คณะกรรมการบริหาร - 25,000 - 20,000* 

� คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 

� คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

* ไมรวมกรรมการบริหารที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ 

 

นอกจากนี้ ขอเสนอวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ 

(ถามี) ไมเกินจํานวนเงิน 6,000,000 บาท โดยในสวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เปน

สําคัญ 

 

ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระน้ี ซ่ึงมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 

 

คุณสถาพร ผังนิรันดร: มิไดขัดของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2555 ที่เสนอมา 

แตขอหารือการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทในปถัดไปวา จะสามารถกําหนดเปนสัดสวนของเงิน
ปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุนไดหรือไม เพราะหากพิจารณาวงเงินคาตอบแทนพิเศษท่ีเพิ่มขึ้นจากประจําป 

2554 จาก 5 ลานบาท เปน 6 ลานบาท ประจําป 2555 คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งเปนอัตราท่ีสูงมาเม่ือเทียบ

กับเงินปนผลใหแกผูถือหุนหรือคาตอบแทนแกพนักงานบริษัทฯ 

 

ประธานกรรมการ: ขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม ขอเรียนช้ีแจงวา ที่ผานมา 
คาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย มิไดมีการปรับเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 2549 เพิ่งจะมีการเพ่ิม

วงเงินคาตอบแทนพิเศษในป 2554 และเหตุผลท่ีขอวงเงินคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อ

รวมกับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) เพ่ิมเปนไมเกินจํานวน 6 ลานบาทสําหรับป 2555 เน่ืองจากคาดวาจะ
มีการประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยเพ่ิมมากข้ึนตามความจําเปนเพื่อพิจารณา

กลั่นกรองรายการตาง ๆ ใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในสวนของ

พนักงาน ขอใหผูถือหุนทุกทานสบายใจไดวา บริษัทฯ ไดดูแลและจายคาตอบแทนแกพนักงานอยาง
เต็มท่ี  

 

เม่ือไมมีคําถามอ่ืนใดเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดยอย ประจําป 2555  

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย ประจําป 
2555 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และสรรหา โดยเห็นสมควรปรับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มข้ึนจากประจําป 2554 ในสวน

คาเบี้ยประชุมจาก 22,000 บาท เปน 25,000 บาท และคาตอบแทนรายเดือน จาก 16,000 บาท เปน 

20,000 บาท สําหรับประธานกรรมการ และคาเบ้ียประชุมจาก 18,000 บาท เปน 20,000 บาท และ
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คาตอบแทนรายเดือน จาก 8,000 บาท เปน 10,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัท ในสวนของ

คาตอบแทนคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ยังคงอัตราเดิมและขอเสนอวงเงินของคาเ บ้ียประชุมและ

คาตอบแทนรายเดือนเม่ือรวมกับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) ไมเกินจํานวนเงิน 6,000,000 บาท โดยใน
สวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตาม

ความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เปนสําคัญตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 475,825,574 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 

 

ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณสุวิทย จินดาสงวน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปน
ผูดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 ซึ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 35 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ   
ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัท

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบ

บัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี 
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ประจําป 2555  

(1) นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ 
(2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ 

(3) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ 

    (4) นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4795 
 

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด และอยูในสังกัดของบริษัทผูสอบบัญชีซ่ึงมีช่ือเสียงและมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ
ในมาตรฐานท่ัวไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ติดตอกันมาแลว 4 ป และไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับ บริษัทฯ บริษัทยอย กรรมการ 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได

กลาวถึงประวัติ ประสบการณ และความสามารถของผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายใหแกที่ประชุมทราบ 

 
พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 8 บริษัท ประจําป 

2555 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 2,902,000 บาท (สองลานเกาแสนสองพันบาทถวน) ซ่ึงสมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยเพิ่มจากป 2554 จํานวน 117,000 บาท  

 
ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระนี้ ซ่ึงมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
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คุณสถาพร ผังนิรันดร: ขอเรียนวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่

เสนอมามีอัตราสูงเม่ือเทียบกับบริษัทผูสอบบัญชีรายอ่ืนในป 2555 ซึ่งสวนมากจะมีอัตราลดลงจากป 
2554 จึงขอเหตุผลจากผูสอบบัญชีวาเหตุใดคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในป 2555 จึงเพ่ิมข้ึน 

117,000 บาทจากป 2554  

 
ประธานอํานวยการ: ในฐานะฝายจัดการ ไดตรวจดูในรายละเอียดของคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เสนอ

มา พบวาเหตุผลท่ีคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในป 2555 เพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทยอยเหลานั้นมี

แนวโนมท่ีจะมีธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นในป 2555 เชน บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ซ่ึงดําเนินการโครงการ 
ปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ และบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งพัฒนาโครงการอาคาร

ชุด สวนคาสอบบัญชีของบริษัทฯ คงท่ีเนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการทํารายการโดยตรง มีเพียงการลงทุน

ผานบริษัทยอยตาง ๆ ดังกลาว จึงเห็นวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีเสนอมามีความสมเหตุสมผล 
 
อาจารยนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชี: คาตอบแทนผูสอบบัญชีข้ึนอยูกับเวลาการทํางานท่ี
เพ่ิมข้ึนของผูสอบบัญชีเน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด มีความม่ันใจวาจะปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและมีคุณประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน
อยางเต็มที่  
 
คุณนรรัตน ลิ่มนรรัตน กรรมการอิสระ: ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนวาไดมีการเจรจาตอรอง

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 กับทางผูสอบบัญชีหลายข้ันตอนกอนที่จะเสนอใหท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนพิจารณา และในท่ีประชุมนี้ผูถือหุนไดแสดงความประสงคในการเจรจา
ตอรองอีก จึงหวังวาจะไดรับความกรุณาจาก บริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ใน

การเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีในปถัดไปดวย 

 
เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และ

กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด โดย นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา 

เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

4795 เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท 

ประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,902,000 บาท (สองลาน
เกาแสนสองพันบาทถวน) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 475,876,979 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 
 
 
 
 



 12/14 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ  
 

ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันสํานักงานใหญของบริษัทฯ ไดจดทะเบียนท่ีตั้งอยูเลขที่ 

2 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนท่ีตั้งของโรงงานผลิตผงสังกะสีอ็อกไซด 

ซึ่งเดิมเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ แตเนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ไดขยายการลงทุนในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ทั้งประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขาย และโครงการอาคารสํานักงานและ

โรงแรม จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ และจดทะเบียนแกไข

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 5 เปน “ที่ต้ังสํานักงานใหญจะต้ังอยู ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร” 

(เลขท่ี 57ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330) เพื่อความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจหลักในปจจุบัน

ของบริษัทฯ โดยในวาระนี้ จะตองมีจํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระน้ี ซ่ึงมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
 

คุณสถาพร ผังนิรันดร: ขอเรียนวา เพื่อใหมีมติดังกลาวสมบูรณขึ้น จึงขอเสนอใหระบุในมติท่ีประชุม
เพ่ิมเติม “โดยมอบหมายใหฝายจัดการของบริษัทฯ ไปดําเนินการดังกลาว” 

 

ประธานท่ีประชุม:  ขอขอบคุณและเห็นดวยสําหรับขอเสนอแนะ 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ เปนตั้งอยู

เลขท่ี 57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ช้ัน 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 เพ่ือความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจหลักในปจจุบัน

ของบริษัทฯ และอนุมัติการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 5 เปน “ท่ีตั้ง

สํานักงานใหญจะตั้งอยู ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร” (เลขท่ี 57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ช้ัน 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) เพื่อใหสอดคลองกับการยายสํานักงาน

ใหญของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายจัดการของบริษัทฯ ไปดําเนินการดังกลาว ดวยคะแนนเสียง 

ดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดวย 475,876,979 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 

 

ประธานที่ประชุม ไดแจงผูถือหุนทราบวา การพิจารณาวาระตาง ๆ ไดดําเนินครบทุกวาระแลว เมื่อไมมี 
ผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมอีก จึงขอเชิญผูถือหุนสอบถามหรือ

แสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม และเสนอความเห็น ดังนี้   
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คุณสถาพร ผังนิรันดร: ตามวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ซึ่งยังคงใชคําเดิม 

เชนเดียวกับที่ระบุในขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 ซ่ึงขอเรียนวา สภาวิชาชีพทางบัญชีไดเปลี่ยน “งบ

ดุลและงบกําไรขาดทุน” เปน “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ตามมาตรฐาน
บัญชีใหม จึงขอใหวงเล็บ “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” เพ่ือใหสอดคลอง

กับมาตรฐานบัญชีใหม และขอเสนอใหบริษัทฯ ไปดําเนินการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานบัญชีใหมดวย  

ประธานท่ีประชุม:  ไดเรียนแจงที่ประชุมเม่ือพิจารณาวาระท่ี 3 แลววา ปจจุบันมาตรฐานบัญชีใหม

ไดเปล่ียน “งบดุลและงบกําไรขาดทุน” เปน “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” 
แตเน่ืองจากกฎหมายบริษัทมหาชนยังมิไดทําการแกไข จึงยังคงตองใชคําเดิม เพ่ือใหเปนไปตาม

กฎหมาย แตเห็นดวยท่ีจะวงเล็บ “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ในวาระที่ 3 

เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชีใหม เพื่อความชัดเจน 

คุณสมบัติ โชสิวสกุล: จากวิสัยทัศนของบริษัทฯ ป 2555 มุงเนนการทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
จึงขอทราบรายไดคาเชาของอาคารสํานักงานวามีมากนอยเพียงใด 

กรรมการผูจัดการ: ขอเรียนวาขณะน้ีมีอัตราเชาพ้ืนท่ีสํานักงานประมาณรอยละ 60 ของพ้ืนท่ีเชา   

มีราคาเชาสูงสุดอยูที่ 850 บาทตอตารางเมตรสําหรับพื้นที่เล็ก และราคาเชาเฉล่ียประมาณ 760 บาท

ตอตารางเมตร  

คุณสมบัติ โชสิวสกุล:  จากวิกฤติการณเศรษฐกิจตกตํ่าป 2540 ทําใหโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ขอเรียนถามวา บริษัทฯ ไดมีแนวทางในการปองกันหรือ
การจัดใหมีรายไดคาเชาอยางตอเนื่องอยางไร 

กรรมการผูจัดการ: ขอเรียนวาขณะนี้บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการพัฒนาอาคารชุดเนื่องจากยังมีความ
ตองการอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดระดับของสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งมีอยู 
3 ระดับ ตามที่ไดเรียนผูถือหุนในวาระท่ี 2 ใหมีความแข็งแกรง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดระมัดระวังใน
การลงทุนเพื่อใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

คุณชวลิต เจริญย่ิงวัฒนา: ขอสอบถามวา บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด และ บริษัท 
สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด ทําธุรกิจอะไร และผลประกอบการเปนอยางไร 

ประธานอํานวยการ: บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุนระหวาง  
บริษัทฯ กับกองทุนสิงคโปร เมื่อ 3-4 ปที่แลว ซึ่งขณะนั้นมองวาเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ ซึ่งมีบริษัทรวม คือ 

บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรย่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (EEI) เปนที่ปรึกษาดานพลังงาน เพ่ือ

สรางโรงไฟฟาใหแกบริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด ที่จังหวัดจันทบุรี โดยแบงกําไรจาก
พลังงานท่ีประหยัดได แตเนื่องจากมีขอพิพาทกับทางเจาของโรงงาน บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอ

เรช่ัน จํากัด จึงมิไดเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ซึ่งขณะนี้ศาลไดตัดสินวา บริษัท สหสินวัฒนา โคเจน

เนอเรช่ัน จํากัด มิไดปฏิบัติตามขอสัญญาที่มีอยูกับคูสัญญา ซ่ึงอยูระหวางการเจรจาหรือบังคับคดี
ตอไป สวนบริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอรย่ี จํากัด เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการผลิตพลังงาน

เพ่ิมเติมตอจาก บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  

คุณสถาพร ผังนิรันดร: ขอเรียนถามวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในการเตรียมความพรอมสําหรับการเปด

เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community – AEC) ในอีก 3 ปขางหนาวามี

อยางไรบาง 
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ประธานอํานวยการ: นอกเหนือจากการขยายตัวของธุรกิจที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงซ่ึงมีการ

เติบโตอยางตอเนื่อง โครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ซ่ึงเปนธุรกิจอาคารสํานักงานเพ่ือรายไดคา

เชาระดับบนสําหรับบริษัทขามชาติ และเปนโครงการสํานักงานแรกของบริษัทฯ เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่
สามารถตอยอดเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ซึ่งจะมีการสงเสริมจาก

ภาครัฐที่จะสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยสํานักงานใหญแหงภูมิภาค (Regional Head Office) 

ทั้งน้ี โอกาสการขยายตัวของคาเชาท่ีไดรับจะชวยใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการ
ประเภทรายไดคาเชาเพิ่มขึ้น 

 

คุณสถาพร ผังนิรันดร: ทําอยางไรใหหุน UV มีสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ประธานท่ีประชุม: คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะพยายามปฏิบัติหนาท่ีใหดีที่สุด 
เพ่ือใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดี ซึ่งจะทําใหผูลงทุนมีความสนใจลงทุนในหุน UV เพิ่มมากข้ึน 

และสงผลใหหุน UV มีสภาพคลองเพิ่มข้ึนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานท่ีประชุม จึงขอปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลา

มารวมประชุมและไดสอบถามและเสนอขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอบริษัทฯ  

 

 

ปดประชุมเวลา 15:40 น. 

      

 

ลงชื่อ นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ 

            ( นางสาวพจนีย ธนวรานิช ) /ประธานที่ประชุม 

   

ลงชื่อ นางอรฤดี ณ ระนอง  ประธานอํานวยการ 

 ( นางอรฤดี ณ ระนอง )  

  
 

 

ลงชื่อ นายอลงกรณ ประธานราษฎรนิกร เลขานุการบริษัท/ 

        (นายอลงกรณ ประธานราษฎรนิกร) ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 


