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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 33/2555 
รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

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

ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอรคลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

___________________________________________________________________________________ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น.  
 
นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม   
 
 ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณทานผูถือหุนท่ีไดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปใน
คร้ังน้ี โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 44 ราย และมีผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 47 ราย ถือหุนรวมกัน
ท้ังสิ้น 474,623,673 หุน คิดเปนรอยละ 62.06 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ เขารวมประชุม ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป คร้ังท่ี 33/2555 โดยกอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอแนะนํากรรมการของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมผูถือ
หุนครั้งน้ี ดังน้ี 
 
  1.   คุณสุวิทย  จินดาสงวน   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   2.  คุณนรรัตน  ลิ่มนรรัตน   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 
   3. คุณฐาปน   สิริวัฒนภักด ี  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
   4. คุณปณต   สิริวัฒนภักด ี  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
   5. คุณสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
   6. คุณอรฤด ี  ณ ระนอง   กรรมการ/ประธานอํานวยการ  
   7. คุณธนพล  ศิริธนชัย   กรรมการ/กรรมการผูจดัการ  
 
นอกจากน้ีไดแนะนํา   1. คุณอลงกรณ  ประธานราษฎรนิกร  เลขานุการบริษัท 

2. คุณกรธวัช   กิ่งเงิน    กรรมการผูจดัการ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด 
3. คุณสุธี   ลิมปนชัยพรกลุ   กรรมการผูจดัการ บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 
4. คุณสถาพร        อมรวรพักตร   ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานการเงิน 
                                                    งบประมาณ และบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ 
5. คุณกําพล   ปุญโสณี   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ  
6. คุณวิชัย  มหัตเดชกลุ  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.    อาจารยนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน  ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากดั ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใน
ป 2554 

8. คุณนิตยา   เชษฐโชติรส        ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากดั  

9. คุณเนรมติ   ตรงพรอมสุข  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท DN 36 จํากดั 
 ซ่ึงเปน inspector ทําหนาท่ีดูแลและตรวจสอบให

การประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน   
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           นอกจากนี้ ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมถึงการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอนการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทฯ 
เสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 
ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยผานทาง website ของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555 แตปรากฏวาไมมีทานผู
ถือหุนรายใดไดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท  
  
  ประธานอํานวยการไดเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนทุกทาน
ทราบวา หากในวาระใดไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอสรุปวาระน้ัน ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ แต
ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหทานผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยกาเครื่องหมาย  ลงในกรอบ
สี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหสีชมพู และผูประสงคจะงดออกเสียงขอใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบสี่เหลี่ยม
ในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหสีฟา และขอใหทานผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียงยกมือข้ึน เพื่อให
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนํามานับคะแนน สําหรับทานผูถือหุนท่ีเห็นดวยหรือไมงดออกเสียงจะถือวาอนุมัติ ยกเวน
ในวาระที่ 2 ซ่ึงเปนการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 จะเปนการรับทราบวาระเทาน้ัน ไมมีการออก
เสียงลงมติ นอกจากน้ี ในวาระท่ี 5 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2555 
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เพื่อความโปรงใส โดยใชหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนเหมือน
เชนดังกลาวขางตน และเพ่ือไมใหท่ีประชุมตองรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา จึงจะขอ
ดําเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแลว จะยอนกลับมาแจงผลของ
การลงคะแนนของวาระการประชุมกอนหนาน้ี 
 
 ตอจากน้ัน ประธานท่ีประชุม ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ท่ีไดจัดสง
ใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว ดังตอไปนี้    
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถอืหุน คร้ังที่ 32/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554    
 

ประธานท่ีประชุม ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 32/2554       ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 และไดมีการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวสงใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
ฯ ตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว   

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 32/2554 ซ่ึงประชุม
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังน้ี   
 

มติ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใชสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดวย 475,730,773 100.00% 
ไมเห็นดวย        -   - 
งดออกเสยีง        -   - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554  
 

ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหประธานอํานวยการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2554 ท่ี
ผานมา ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2554 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมคําบอก
กลาวเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ื 

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับวันเดียวกันในป 2553 สําหรับสินทรัพย
รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีทรัพยสินรวมท้ังสิ้น 6,872 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,907 ลานบาท หรือรอยละ 
38 จากป 2553 หนี้สินรวม 4,639 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,755 ลานบาท หรือรอยละ 61 จากป 2553 ทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว 765.77 ลานบาท ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผูถือหุนรวม 2,233 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
152 ลานบาท หรือรอยละ 7 จากป 2553 มูลคาตามบัญชีตอหุน 2.92 บาท เพิ่มข้ึน 0.20 บาท หรือรอยละ 7 
จากป 2553 

 
สําหรับรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 มีจํานวน 3,623 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 1,335 ลานบาท หรือ
รอยละ 58 ท้ังน้ี โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ดังน้ี   
 

- ธุรกิจการขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย 2,558 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,419 ลานบาท หรือรอยละ 125 
จากปกอน ซึ่งมีผลจากการไดโอนหองชุดของโครงการ ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตช่ัน และโครงการ ยู 
ดีไลท แอท หวยขวาง สเตช่ัน ภายใต บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเว็ลลอปเมนท จํากัด จํานวน 2,545 ลาน
บาท และจากการปลอยพื้นที่ใหเชาในโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ภายใต บริษัท เลิศรัฐการ 
จํากัด จํานวน 13 ลานบาท  

- ธุรกิจสังกะสีออกไซด 986 ลานบาท ลดลง 96 ลานบาท หรือรอยละ 9 จากป 2553 เน่ืองจากไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยรายแรงในไตรมาส 4 

- ธุรกิจอื่น และรายไดอื่น ๆ 79 ลบ. 

ในสวนของคาใชจายรวมมีจํานวน 3,417 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,241 ลานบาท หรือรอยละ 57 จากป 2553 ซึ่ง
ประกอบดวยตนทุนรวม 2,801 ลานบาท และคาใชจายขายและบริหารตนทุนทางการเงินและภาษี 616 ลาน
บาท  

 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวม 63.09 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.37 ลานบาท หรือรอยละ 11 เมื่อเทียบกับปกอน กําไรสุทธิ
ตอหุน เทากับ 0.08 บาท และมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value) ณ สิ้นป 2554 เทากับ 2.92 บาทตอหุน  

 
 สําหรับธุรกิจสังกะสีออกไซดในป 2554 ภายใตบริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ไดทําการยายโรงงานจากจังหวัด

ปทุมธานี ไปยังสวนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีการเปดโรงงานอยางเปนทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินคา รวมทั้งประหยัดคาใชจายสําหรับเช้ือเพลิงในการผลิตสินคาซึ่งเปลี่ยนจาก
นํ้ามันเตามาเปนกาซธรรมชาติ อยางไรก็ตาม โรงงานดังกลาวไดประสบอุทกภัยรายแรงในชวงไตรมาส 4 ซึ่ง
ทําใหทรัพยสินและสินคาไดรับความเสียหาย และตองปดการดําเนินกิจการประมาณ 2 เดือน โดยบริษัทฯ ได
รับรูผลเสียหายจากเหตุการณนํ้าทวมดังกลาว ณ สิ้นป 2554 ประมาณ 14 ลานบาท โดย บริษัท ไทย-ไลซาท 
จํากัด ไดมีการซ้ือประกันภัยครอบคลุมคาเสียหายท่ีเกี่ยวของกับอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดรอยละ 100          

 
นอกจากนี้ ประธานท่ีประชุมไดมอบให นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผูจัดการ รายงานความคืบหนาโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยนําเสนอเปนภาพถาย แบงเปน 2 สวน คือ ในสวนแรก เปนการพัฒนาโครงการ
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ปารค เวนเชอร อีโคเพลกซ ซึ่งเปนอาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม และมีการคมนาคมท่ี
สะดวกเน่ืองจากติดสถานีรถไฟฟาเพลินจิต ปจจุบันการกอสรางไดเสร็จสมบูรณโดยใชระยะเวลากอสราง
ประมาณ 3 ป ในสวนพื้นท่ีสํานักงานไดมีผูเชาเร่ิมเขาใชพื้นที่ตั้งแตเดือนกันยายน ป 2554 โดย ณ ปจจุบันมีผู
เชาประมาณรอยละ 60 ของพื้นท่ีเชา มีราคาเชาสูงสุดอยูท่ี 850 บาทตอตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีเล็กซึ่งเปนคา
เชาสํานักงานที่แพงที่สุดในกรุงเทพฯในขณะน้ี และมีราคาเชาเฉล่ียประมาณ 760 บาทตอตารางเมตร สําหรับ
ในสวนของพื้นที่โรงแรมซ่ึงบริษัทฯ ไดใหบริษัท ทีซีซี ลักซชูร่ี โฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด เชาเพื่อพัฒนาเปน
โรงแรมภายใตช่ือ โรงแรม ดิ  โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จะเปดดําเนินการไดในเดือนพฤษภาคม 2555 
นอกจากน้ีภายในอาคารยังมีรานคาบริเวณ ช้ัน 1 และ 2 และมี Victor Club บนชั้น 8 สําหรับเปนหองจัด
ประชุมและจัดเลี้ยง เพื่อตอบสนองความตองการของผูเชาพื้นท่ีสํานักงานและบุคคลทั่วไป   
 
ในสวนท่ี 2 เปนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ในลักษณะอาคารชุดที่พักอาศัย ภายใต บริษัท 
แกรนด ยู ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูถือหุนรอยละ 60 โดยในป 2554 ไดมีโครงการกอสรางแลว
เสร็จ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตช่ัน และโครงการ ยู ดีไลท แอท จตุจักร 
สเตช่ัน ซึ่งบริษัทฯ ไดโอนหองชุดใหแกลูกคาและรับรูรายไดแลวนอกจากน้ี ยังไดมีการเปดโครงการเพิ่มอีก 4 
โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท ออนนุช สเตช่ัน ปจจุบันมียอดขายรอยละ 90 โดยจะเริ่มโอนหองชุดใหแก
ลูกคาภายในเดือนเมษายน 2555 โครงการ ยู ดีไลท2 แอท บางซื่อ สเตช่ัน ยอดขายรอยละ 100 และการ
กอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2555 โครงการ ยู ดีไลท3 บางซื่อ-ประชาช่ืน ยอดขายรอยละ 51 
และโครงการ ยู ดีไลท เรสซิเดนท พัฒนาการ-ทองหลอ ยอดขายประมาณรอยละ 40 การกอสรางอยูระหวาง
การตอกเสาเข็ม นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเปดโครงการ คอนโด ยู แอท หัวหมาก สเตช่ัน ในปลายเดือนเมษายน 
2555 ท้ังน้ี 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) ของ
บริษัทฯ ในป 2554 โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเหตุการณอุทกภัยเมื่อชวงปลายปท่ีผานมา เชน รวมฟนฟูเยียวยา 
ณ โรงเรียนบานแปงวิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี และรวมบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยท่ีประเทศญี่ปุน 
ผานทางทานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําประเทศไทย รวมท้ังกิจกรรมการสงเสริมสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของ
พนักงานบริษัทฯ  

 
สําหรับผลประเมินและการจัดอนัดับของบริษัทฯ ในป 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี 
-    การจัดอันดับความนาเช่ือถือองคกร โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด บริษัทฯ ไดระดับ ”BBB” /Stable

เชนเดียวกับป 2553 
-   การกํากับดูแลกจิการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ไดรอยละ 87 ลดลงจากป 2553 ซ่ึงไดรอยละ 89 

เนื่องจากการเพิม่หลกัเกณฑใหมท่ีเขมงวดข้ึน ซึ่งทําใหบริษัทจดทะเบียนสวนใหญไดคะแนนลดลง  
-    การจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดรอยละ 100 เพิ่มข้ึนจากป 2553 ซ่ึงไดรอยละ 98.25 

 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระนี้ ซึ่งมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
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นายสรสรรค  คูหรัตนพิศาล: จากการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ เห็นวาในชวงไตรมาส 4 มียอดรับรู
รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดประมาณ 1,150 ลานบาท เพราะเหตุใดสวนกําไรของผูถือหุนของบริษัท
กลับลดลงจาก 98 ลานบาท ณ สิ้นสดุไตรมาส 3 เหลือ 63 ลานบาท ณ สิ้นสุดป 2554   
 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานการเงินฯ : สาเหตุหลักของการลดลงสวนกําไรของผูถือหุนของบริษัท ณ 
สิ้นสุดป 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมทําใหมียอดขายลดลงกวา 100 ลาน
บาท และมีขาดทุนประมาณ 14 ลานบาท รวมทั้งมีการรับรูตนทุนดอกเบ้ียของบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 
สําหรับโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ประกอบกับบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุด
เพียงรอยละ 60 ตามสัดสวนที่ถือหุนในบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเว็ลลอปเมนท จํากัด   
 
คุณสรสรรค คูหรัตนวิศาล: ขอทราบเก่ียวกับการออกประกาศผังเมืองใหมวา ขณะน้ีอยูในข้ันตอนไหน 
และมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรหรือไม 
 
กรรมการผูจัดการ:    ขณะนี้มีการตออายุการใชผังเมืองปจจุบันออกไปอีก 1 ป โดยผังเมืองใหมจะมีผลใช
บังคับในป 2556 ซึ่งมีประเด็นท่ียังไมมีขอสรุปในการสรางอาคารสูงในซอยท่ีกวางนอยกวา 10 เมตร ได
หรือไม ในสวนของบริษัทฯ มิไดมีนโยบายในการซ้ือที่ดินสะสมไว จึงไมไดมีผลกระทบในเร่ืองท่ีดินที่ถือครอง
อยู อยางไรก็ตาม ก็ตองระมัดระวังในการเลือกซ้ือที่ดินท่ีมีศักยภาพและไมมีความเส่ียงจากการใชบังคับผัง
เมืองใหมในการพัฒนา 
 
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติมอ่ืนใด ประธานที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบป 2554 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554      

  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สาํหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

ประธานท่ีประชุม ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน (ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีใหม เรียกวา 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31ธันวาคม 2554 ซึ่งไดจัดทําตาม
มาตรฐานและหลักการบัญชีท่ีรองรับทั่วไป และผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตาม
รายละเอียดในรายงานประจําป 2554 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุม
ในคร้ังน้ีแลว และในรูปเลมซึ่งไดมอบใหแกผูถือหุนกอนการเขาประชุม 
 
ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานท่ี
ประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและใชสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,759,273 100.00% 
ไมเห็นดวย   -  - 
งดออกเสยีง   -   - 

 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
ประธานท่ีประชุม ไดขอใหประธานอํานวยการเปนผูดําเนินการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล โดยประธานอํานวยการไดแจงที่ประชุมวา 
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนไดกําหนดอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีและทุนสํารองตาง ๆ ท้ังหมดของงบการเงินรวม ภายใตเงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจําเปน 
และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว 
จะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลให
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานที่ประชุมผูถือหุนคราวตอไป  

 
  จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 63.09 ลานบาท และมีกําไรตอหุน หุนละ 0.08 บาท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีมติเห็นขอบใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล ดังน้ี  
 
1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 305,338 

บาท 
2. จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท หรือคิดเปนรอยละ 72.73 ของกําไรสุทธิ รวมเปนจํานวนเงิน 

45,886,237 บาท โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน 
(Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลและกําหนดปดสมุด
ทะเบียนในวันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555  

 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งตองการสอบถามฝายบริหารในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอื่นใด 
ประธานท่ีประชุมจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนมุัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 และการ
จายเงินปนผล  

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 เปนทุน
สํารองตามกฎหมายไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 305,338 บาท และการจายเงินปน
ผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนเงิน 45,886,237 บาทใหแกผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลและกําหนดปดสมุด
ทะเบียนในวันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มติ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,759,273 100.00% 
ไมเห็นดวย   -  - 
งดออกเสยีง   -   - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2555 
 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําป ทุกคราว 
ใหกรรมการจะตองพนจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูท้ังหมด โดยกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได” สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังน้ี มีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

1. นายสุวิทย จินดาสงวน 
2. นายฐาปน  สริิวัฒนภักด ี
3. นางอรฤด ี ณ ระนอง 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาซึ่งไมมีสวนไดเสีย ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก
จากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมี
คุณสมบัติความรูความสามารถที่เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงประวัติโดย
ยอของกรรมการดังกลาว ปรากฎอยูในเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอก
กลาวเรียกประชุมในคร้ังน้ี  

ถึงแมวา พระราชบัญญัติกฎหมายมหาชนไมไดระบุวากรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อจะตองออกจากหอง
ประชุม แตกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อท้ัง 3 ทาน ขอออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาตามวาระนี้ 

ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งตองการสอบถามในวาระน้ี เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด ประธานท่ี
ประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในป 2555 จํานวน 3 คน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง และเพื่อความโปรงใส ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มมีติอนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในป 2555 จํานวน 3 คน กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกคร้ัง ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคล ดังตอไปนี้  

 
 1. นายสุวิทย จินดาสงวน 

  โดยท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มต ิ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,819,473 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสยีง - - 

 
 



 
สิ่งที่สงมาดวย 2 

 

21 
 

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
โดยท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มต ิ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,819,473 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสยีง - - 
 

  
 3.  นางอรฤดี ณ ระนอง 
   โดยท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มต ิ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,819,473 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสยีง - - 

 
 ประธานท่ีประชุมไดเรียนเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาหองประชุม 
 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2555 
 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ. 28 กําหนดใหกรรมการ
ไดรับคาตอบแทนตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 32/2554 
ไดมีมติกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอยคงไวในอัตราเดิมซ่ึงมิไดมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป 
2549 โดยกําหนดวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) ไม
เกินจํานวนเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งในสวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ
สรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เปนสําคัญ ท้ังน้ี ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซึ่งไดพิจารณาอยางรอบคอบตามนโยบาย หลักเกณฑ และ
ความเหมาะสม ดังนี ้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ  
2. ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 
3. ประสบการณ ความรู และความสามารถของกรรมการ 
4. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

โดยเสนอใหปรับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555 เพิ่มข้ึนจากประจําป 2554 ในสวนคา
เบี้ยประชุมจาก 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 และคาตอบแทนราย
เดือน จาก 8,000 บาท เปน 10,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัท ในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการชุด
อ่ืน ๆ ยังคงอัตราเดิม ตามรายละเอียดดังน้ี  
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 ประธาน สมาชิก 

 คาเบ้ียประชุม 
(บาท) 

คาตอบแทน    
รายเดือน(บาท) 

คาเบ้ียประชุม 
(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 - 

* ไมรวมกรรมการบริหารท่ีเปนผูบริหารของบริษัทฯ 
 
นอกจากนี้ ขอเสนอวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) 
ไมเกินจํานวนเงิน 6,000,000 บาท โดยในสวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และสรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เปนสําคัญ 
 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระนี้ ซึ่งมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร: มิไดขัดของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2555 ท่ีเสนอมา แต
ขอหารือการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทในปถัดไปวา จะสามารถกําหนดเปนสัดสวนของเงินปนผลท่ี
จายใหแกผูถือหุนไดหรือไม เพราะหากพิจารณาวงเงินคาตอบแทนพิเศษที่เพิ่มข้ึนจากประจําป 2554 จาก 5 
ลานบาท เปน 6 ลานบาท ประจําป 2555 คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งเปนอัตราท่ีสูงมาเมื่อเทียบกับเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนหรือคาตอบแทนแกพนักงานบริษัทฯ 
 
ประธานกรรมการ: ขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม ขอเรียนชี้แจงวา ท่ีผานมา คาตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย มิไดมีการปรับเพิ่มข้ึนตั้งแตป 2549 เพิ่งจะมีการเพิ่มวงเงินคาตอบแทน
พิเศษในป 2554 และเหตุผลท่ีขอวงเงินคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ 
(ถามี) เพิ่มเปนไมเกินจํานวน 6 ลานบาทสําหรับป 2555 เน่ืองจากคาดวาจะมีการประชุมของกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดยอยเพิ่มมากข้ึนตามความจําเปนเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายการตาง ๆ ใหบริษัทฯ สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และในสวนของพนักงาน ขอใหผูถือหุนทุกทานสบายใจไดวา 
บริษัทฯ ไดดูแลและจายคาตอบแทนแกพนักงานอยางเต็มท่ี  
 
เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอย ประจําป 2555  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2555 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
โดยเห็นสมควรปรับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มข้ึนจากประจําป 2554 ในสวนคาเบ้ียประชุม
จาก 22,000 บาท เปน 25,000 บาท และคาตอบแทนรายเดือน จาก 16,000 บาท เปน 20,000 บาท สําหรับ
ประธานกรรมการ และคาเบ้ียประชุมจาก 18,000 บาท เปน 20,000 บาท และคาตอบแทนรายเดือน จาก 
8,000 บาท เปน 10,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัท ในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ยังคง
อัตราเดิมและขอเสนอวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ (ถามี) 
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ไมเกินจํานวนเงิน 6,000,000 บาท โดยในสวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และสรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เปนสําคัญตามท่ีเสนอ 
ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

 
มติ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย 475,825,574 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสยีง - - 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตัง้และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 
 

ประธานท่ีประชุม ไดขอให คุณสุวิทย จินดาสงวน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 ซ่ึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 
2535 และตามขอบังคับขอ 35 ของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญ   ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด จํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ประจําป 2555  

(1) นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2316 และ/หรือ 
(2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
(3) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4098 และ/หรือ 

    (4) นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4795 
 

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด และอยูในสังกัดของบริษัทผูสอบบัญชีซ่ึงมีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือเปนท่ียอมรับใน
มาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ติดตอกันมาแลว 4 ป และไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับ บริษัทฯ บริษัทยอย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญหรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบไดกลาวถึงประวัติ 
ประสบการณ และความสามารถของผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายใหแกท่ีประชุมทราบ 
 
พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 8 บริษัท ประจําป 2555 เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,902,000 บาท (สองลานเกาแสนสองพันบาทถวน) ซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอบเขตของงาน โดยเพิ่มจากป 2554 จํานวน 117,000 บาท  
 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระนี้ ซึ่งมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
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คุณสถาพร ผังนิรันดร: ขอเรียนวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีเสนอมา
มีอัตราสูงเมื่อเทียบกับบริษัทผูสอบบัญชีรายอ่ืนในป 2555 ซึ่งสวนมากจะมีอัตราลดลงจากป 2554 จึงขอ
เหตุผลจากผูสอบบัญชีวาเหตุใดคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในป 2555 จึงเพิ่มข้ึน 117,000 บาทจากป 2554  
 
ประธานอํานวยการ: ในฐานะฝายจัดการ ไดตรวจดูในรายละเอียดของคาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีเสนอมา 
พบวาเหตุผลท่ีคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในป 2555 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษัทยอยเหลาน้ันมีแนวโนมที่จะมี
ธุรกรรมเพ่ิมมากข้ึนในป 2555 เชน บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ซึ่งดําเนินการโครงการ ปารค เวนเชอร อีโค
เพล็กซ และบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซ่ึงพัฒนาโครงการอาคารชุด สวนคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ คงที่เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการทํารายการโดยตรง มีเพียงการลงทุนผานบริษัทยอยตาง ๆ ดังกลาว 
จึงเห็นวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีเสนอมามีความสมเหตุสมผล 
 
อาจารยนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชี: คาตอบแทนผูสอบบัญชีข้ึนอยูกับเวลาการทํางานที่เพิ่มข้ึน
ของผูสอบบัญชีเนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
มีความมั่นใจวาจะปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและมีคุณประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนอยางเต็มท่ี  
 
คุณนรรัตน ลิ่มนรรัตน กรรมการอิสระ: ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนวาไดมีการเจรจาตอรอง
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 กับทางผูสอบบัญชีหลายข้ันตอนกอนท่ีจะเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนพิจารณา และในท่ีประชุมนี้ผูถือหุนไดแสดงความประสงคในการเจรจา
ตอรองอีก จึงหวังวาจะไดรับความกรุณาจาก บริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ในการ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีในปถัดไปดวย 
 
เมื่อไมมีคําถามอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคา
สอบบัญชี ประจําป 2555 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดย 
นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 
4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 เปนผูสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 2,902,000 บาท (สองลานเกาแสนสองพันบาทถวน) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,876,979 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสยีง                      - - 

 
วาระที่ 8 พิจารณาการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ 
  

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา ปจจุบันสํานักงานใหญของบริษัทฯ ไดจดทะเบียนที่ตั้งอยูเลขที่ 2 
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนท่ีตั้งของโรงงานผลิตผงสังกะสีอ็อกไซด ซึ่งเดิมเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แตเน่ืองจากปจจุบันบริษัทฯ ไดขยายการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท้ัง
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ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย และโครงการอาคารสํานักงานและโรงแรม จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ และจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 
5 เปน “ท่ีตั้งสํานักงานใหญจะตั้งอยู ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร” (เลขที่ 57ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) เพื่อความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนธุรกิจหลักในปจจุบันของบริษัทฯ โดยในวาระน้ี จะตองมีจํานวนเสียงที่ตองใช
เพื่อผานมติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามในวาระนี้ ซึ่งมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร: ขอเรียนวา เพื่อใหมีมติดังกลาวสมบูรณข้ึน จึงขอเสนอใหระบุในมติท่ีประชุม
เพิ่มเติม “โดยมอบหมายใหฝายจัดการของบริษัทฯ ไปดําเนินการดังกลาว” 
 
ประธานที่ประชุม:  ขอขอบคุณและเห็นดวยสําหรับขอเสนอแนะ 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ เปนตั้งอยูเลขที่ 57 ปาร
คเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความ
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจหลักในปจจุบันของบริษัทฯ และอนุมัติ
การจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 5 เปน “ที่ตั้งสํานักงานใหญจะตั้งอยู ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร” (เลขท่ี 57 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ช้ัน 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330) เพื่อใหสอดคลองกับการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝาย
จัดการของบริษัทฯ ไปดาํเนินการดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 475,876,979 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสยีง                      - - 

 

ประธานที่ประชุม ไดแจงผูถือหุนทราบวา การพิจารณาวาระตาง ๆ ไดดําเนินครบทุกวาระแลว เมื่อไมมี ผูถือ
หุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นที่ไมไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมอีก จึงขอเชิญผูถือหุนสอบถามหรือแสดง
ความเห็นในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม และเสนอความเห็น ดังน้ี   
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร: ตามวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ซ่ึงยังคงใชคําเดิม 
เชนเดียวกับท่ีระบุในขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 ซ่ึงขอเรียนวา สภาวิชาชีพทางบัญชีไดเปลี่ยน “งบดุลและงบ
กําไรขาดทุน” เปน “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ตามมาตรฐานบัญชีใหม จึง
ขอใหวงเล็บ “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชี
ใหม และขอเสนอใหบริษัทฯ ไปดําเนินการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชีใหม
ดวย  

ประธานที่ประชุม:  ไดเรียนแจงท่ีประชุมเมื่อพิจารณาวาระท่ี 3 แลววา ปจจุบันมาตรฐานบัญชีใหมได
เปลี่ยน “งบดุลและงบกําไรขาดทุน” เปน “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แต
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เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนยังมิไดทําการแกไข จึงยังคงตองใชคําเดิม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย แต
เห็นดวยท่ีจะวงเล็บ “งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ในวาระท่ี 3 เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานบัญชีใหม เพื่อความชัดเจน 

คุณสมบัติ โชสิวสกุล: จากวิสัยทัศนของบริษัทฯ ป 2555 มุงเนนการทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย จึงขอ
ทราบรายไดคาเชาของอาคารสํานักงานวามีมากนอยเพียงใด 

กรรมการผูจัดการ: ขอเรียนวาขณะน้ีมีอัตราเชาพื้นท่ีสํานักงานประมาณรอยละ 60 ของพื้นท่ีเชา   มี
ราคาเชาสูงสุดอยูท่ี 850 บาทตอตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีเล็ก และราคาเชาเฉลี่ยประมาณ 760 บาทตอตาราง
เมตร  

คุณสมบัติ โชสิวสกุล:  จากวิกฤติการณเศรษฐกิจตกต่ําป 2540 ทําใหโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรง ขอเรียนถามวา บริษัทฯ ไดมีแนวทางในการปองกันหรือการจัดใหมีรายไดคาเชาอยาง
ตอเนื่องอยางไร 

กรรมการผูจัดการ: ขอเรียนวาขณะน้ีบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการพัฒนาอาคารชุดเน่ืองจากยังมีความ
ตองการอยางตอเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดระดับของสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงมีอยู 3 
ระดับ ตามท่ีไดเรียนผูถือหุนในวาระท่ี 2 ใหมีความแข็งแกรง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดระมัดระวังในการลงทุน
เพื่อใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

คุณชวลิต เจริญยิ่งวัฒนา: ขอสอบถามวา บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท สหสิน
วัฒนา ไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด ทําธุรกิจอะไร และผลประกอบการเปนอยางไร 

ประธานอํานวยการ: บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุนระหวาง  บริษัทฯ 
กับกองทุนสิงคโปร เมื่อ 3-4 ปท่ีแลว ซึ่งขณะน้ันมองวาเปนธุรกิจที่นาสนใจ ซึ่งมีบริษัทรวม คือ บริษัท เอ็กซ
เซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EEI) เปนที่ปรึกษาดานพลังงาน เพื่อสรางโรงไฟฟาใหแก
บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยแบงกําไรจากพลังงานท่ีประหยัดได แต
เน่ืองจากมีขอพิพาทกับทางเจาของโรงงาน บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด จึงมิไดเปนไปตามแผน
ธุรกิจท่ีวางไว ซึ่งขณะนี้ศาลไดตัดสินวา บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด มิไดปฏิบัติตามขอสัญญา
ท่ีมีอยูกับคูสัญญา ซ่ึงอยูระหวางการเจรจาหรือบังคับคดีตอไป สวนบริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอรยี่ 
จํากัด เปนบริษัทท่ีตั้งข้ึนเพื่อรองรับการผลิตพลังงานเพ่ิมเติมตอจาก บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น 
จํากัด  

คุณสถาพร ผังนิรันดร: ขอเรียนถามวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในการเตรียมความพรอมสําหรับการเปดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community – AEC) ในอีก 3 ปขางหนาวามีอยางไรบาง 
 
ประธานอํานวยการ: นอกเหนือจากการขยายตัวของธุรกิจท่ีอยูอาศัยประเภทอาคารสูงซึ่งมีการเติบโต
อยางตอเนื่อง โครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่งเปนธุรกิจอาคารสํานักงานเพื่อรายไดคาเชาระดับบน
สําหรับบริษัทขามชาติ และเปนโครงการสํานักงานแรกของบริษัทฯ เปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีสามารถตอยอดเพื่อ
รองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ซึ่งจะมีการสงเสริมจากภาครัฐท่ีจะสนับสนุนให
กรุงเทพมหานครเปนศูนยสํานักงานใหญแหงภูมิภาค (Regional Head Office) ท้ังนี้ โอกาสการขยายตัวของ
คาเชาท่ีไดรับจะชวยใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการประเภทรายไดคาเชาเพิ่มข้ึน 
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คุณสถาพร ผังนิรันดร: ทําอยางไรใหหุน UV มีสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประธานที่ประชุม: คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะพยายามปฏิบัติหนาท่ีใหดีที่สุด 
เพื่อใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดี ซึ่งจะทําใหผูลงทุนมีความสนใจลงทุนในหุน UV เพิ่มมากขึ้น และ
สงผลใหหุน UV มีสภาพคลองเพิ่มข้ึนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานท่ีประชุม จึงขอปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลา
มารวมประชุมและไดสอบถามและเสนอขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัทฯ  

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 

 

 




