รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2556
ของ
บริษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องปิ่ นเกล้า 1 ชั้น 9โรงแรม รอยัลซิ ต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 นายเจษฏาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ เป็ นประธานที่ ประชุ ม
นางสาวปิ ยธิดา สุ วรรณชนะ เลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม มีจาํ นวน 7 ท่าน ดังนี้ คือ
1. นายเจษฏาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายกันต์
อรรฆย์วรวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวสิ รัสวดี
สุ ทธิวรพันธ์ชยั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายพีรเจต
สุ วรรณนภาศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
5. นางสาวสุ ธิดา
สุ วรรณนภาศรี กรรมการ
6. นายพีรพล
สุ วรรณนภาศรี กรรมการ
7. นายการุ ณ
ศรี วจิ ิตรานนท์ กรรมการ
และได้กล่าวแนะนํา ที่ปรึ กษาด้านการเงินจากบริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด
เลขานุการบริ ษทั แจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง
ขออาสาสมัครผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนน
โดยอาสาสมัครจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) คุณศศิธร อยูย่ นื เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณกนกอร บดินทร์ รัตน ผูถ้ ือหุ น้ และ 2) คุณวาทินี
ตรี สจั จานันทน์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก คุณวนันธร กิจวานิชเสถียร ผูถ้ ือหุน้
ประธานที่ประชุมแจ้งจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะร่ วมประชุมนับได้ 26 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 123,321,296 เสี ยง
คิดเป็ น 67.76% ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว จึงกล่าวเปิ ดการ
ประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.
ทั้งนี้ ระหว่างดําเนินการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้ามาร่ วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
- ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อผู ้รั บ มอบฉัน ทะจํา นวน 3 ราย ถื อ หุ ้ น รวม 1,140 หุ ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ ล งคะแนนตั้ง แต่ ว าระที่ 2
เป็ นต้นไป
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจํานวน 1 ราย ถือหุน้ รวม 42,000 หุน้ เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วาระที่ 3 เป็ นต้น
ไป
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจํานวน 1 ราย ถือหุน้ รวม 1 หุน้ เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วาระที่ 4 เป็ นต้นไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ตามเอกสาร
ที่แนบ 1 ซึ่ งได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
26
ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,321,296 เสี ยง
เห็นด้วย
123,321,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
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ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายปันผลระหว่ างกาลสํ าหรับงวด 9 เดือนปี 2556 ในรูปแบบปันผลเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและปันผลเป็ นเงินสด
ประธานฯ ได้เสนอให้นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูแ้ ถลงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบ 9 เดือน
ของปี 2556 ให้ที่ ประชุ ม ทราบว่า ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2556 บริ ษทั มี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ นเล็ก น้อ ย และมี ก าํ ไรสุ ท ธิ 43.10 ล้า นบาท และ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีความเห็นที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาํ หนดให้การจ่ายเงินปั น
ผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคณะกรรมการบริ ษทั อาจจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรและมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด 9 เดือนปี 2556 จํานวน 43.103 ล้านบาท และมีกาํ ไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน 83.039 ล้านบาท คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้มีที่ประชุมอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยจ่ายปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราการจ่ายปั นผลเท่ากับ 0.1852 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นปั นผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้ น 33,706,390.93 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 78.20 ของกําไรสุ ทธิงวด 9 เดือน ของปี 2556 โดยแบ่งเป็ น
1.จ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปันผล ไม่เกิน 30,333,325 หุน้ มูลค่า
ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท รวมมู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ นไม่ เ กิ น 30,333,325 บาท หรื อคิ ด เป็ นอัต ราการจ่ า ยปั น ผลเป็ นหุ ้ น สามั ญ ที่
0.1667 บาทต่อหุน้
ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษหุ ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็ นหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ น
หุน้ ปันผลในอัตรา 0.1667 บาทต่อหุน้
2.จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จํานวน 3,373,065.93 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.0185
บาทต่อหุน้
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิวนั กําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับปั นผล ใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
และพัก การโอนหุ ้ น ในวัน ที่ 18 ธั น วาคม 2556 และกํา หนดวัน จ่ า ยปั น ผลเป็ นหุ ้ น สามั ญ และจ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สดในวัน ที่
26 ธันวาคม 2556
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
29
ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,322,436 เสี ยง
เห็นด้วย
123,322,436 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2556 ในรู ปแบบปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและปันผลเป็ นเงินสด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาํ หนดว่าบริ ษทั ฯ จะไม่
สามารถออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากยังมีหุ้นที่ยงั จําหน่ ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ ้นที่เหลืออยู่ตอ้ งเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อรองรั บหลักทรั พย์
แปลงสภาพเป็ นหุ ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จะต้องได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั มีทุนจด
ทะเบียน 182,000,000 บาท มี ทุนชําระแล้ว 181,999,951 บาท โดยยังมีหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ออกจําหน่ ายจํานวน 49 หุ ้น ซึ่ งคงเหลือจากการ
จัดสรรหุน้ ปันผลเมื่อช่วงเวลาที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิลดทุน
จดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 49 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ เหลื อและยังไม่ ออกจําหน่ าย 49 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 181,999,951 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
30
ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,364,436 เสี ยง
123,364,436 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ให้เท่ากับทุนชําระแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสื อบริคณฑ์ สนธิของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีขอ้ ความดังนี้
“ข้อ4. ทุนจดทะเบียน
: 181,999,951 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิ บเอ็ดบาท)
แบ่งเป็ น
: 181,999,951 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิ บเอ็ดบาท)
มูลค่าหุน้ ละ
: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
: 181,999,951 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิ บเอ็ดบาท)
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
: -ไม่มีทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม 31
ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,364,437 เสี ยง
เห็นด้วย
123,364,437 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
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ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผูถ้ ือหุ น้ มีการอนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญตามวาระที่ 2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีก 30,333,325 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
30,333,325 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล ส่ งผลให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 212,333,276 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
31
ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,364,437 เสี ยง
เห็นด้วย
123,364,437 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีขอ้ ความดังนี้
: 212,333,276 บาท (สองร้อยสิ บสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกบาท)
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
: 212,333,276 หุน้ (สองร้อยสิ บสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 212,333,276 หุน้ (สองร้อยสิ บสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
: -ไม่มีทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,364,437 เสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
31
ราย
เห็นด้วย
123,364,437 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 30,333,225 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯ และนําหุน้ สามัญที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
31
ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 123,364,437 เสี ยง
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เห็นด้วย
123,364,437 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
วารที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณพรศักดิ์ ฮ้อศิริมานนท์ สอบถามเรื่ องวันจ่ายปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ และวันขึ้นเครื่ องหมาย XD
ที่ปรึ กษาทางการเงิน จาก บริ ษทั แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ เป็ นผูต้ อบข้อซักถามนี้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิวนั กําหนด
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับปั นผล เป็ นวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และวันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ จะได้รับเงิ นปั นคือวันที่ 18
ธันวาคม 2556 และวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XD(ST) และเครื่ องหมาย XD ตั้งแต่วนั ที่ 13,16-17 ธันวาคม 2556 กล่าวคือนัก
ลงทุนที่ซ้ื อหุน้ UIC ตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2556 จะไม่ได้รับสิ ทธิในการรับหุน้ ปันผลและเงินสดปั นผลใดๆ
คุณนรา ศรี เพชร ผูร้ ับมอบฉันทะ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอชื่นชมบริ ษทั ฯ ที่ครั้งนี้มีการประชุมขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ก่อนการปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อจ่ายปันผลตามที่เคยมีผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ เสนอแนะไว้เมื่อการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวที่แล้ว และ
สําหรับปี 2556 มีการจ่ายปั นผลถึง 2 ครั้งแสดงถึงการเจริ ญเติบโตที่ดีของบริ ษทั ฯ จึงขอให้รักษามาตรฐานนี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และ
ขอถามว่าในอนาคตปัจจัยใดบ้างจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกิจการ
คุณพีรเจต สุ วรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวตอบต่อที่ประชุม ว่าปั จจัยที่มีผล ได้แก่ ปั จจัยทางการเมือง ซึ่ งจะมีผล
ในระยะสั้น ปัจจัยที่มีผลในระยะยาว ได้แก่ นโยบายประเทศ ซึ่ งจะอย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯพยายามที่จะชนะด้วยการทํากําไรหรื อทํายอดขาย
ให้มากขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ ยงต่างๆ เช่น การบริ หารต้นทุนสิ นค้าที่มีการผันผวนตามราคานํ้ามันอยูบ่ า้ ง ภาวะอัตราแลกเปลี่ยน ที่ควบคุม
ไม่ได้ ที่จะมีผลต่อกําไรของบริ ษทั รวมทั้งการให้สินเชื่อกับลูกหนี้ สําหรับปัจจัยเสี่ ยงที่ควบคุมได้ เราทําได้ดีพอสมควรไม่ต่างกับบริ ษทั ใหญ่
อื่นๆ เรามองถึงเรื่ องการขยายธุรกิจด้วย การเติบโต การทํากําไร จะทําให้บริ ษทั สามารถชดเชยกับความเสี่ ยงเหล่านั้นได้ไม่มากก็นอ้ ย
คุณสุ รศักดิ์ ศรี ศุภรางค์กุล ผูถ้ ือหุ ้นได้ ซักถามผูบ้ ริ หาร 3 เรื่ องคือ 1.) สิ นค้าสําเร็ จรู ปที่จะออกใหม่มาทําตลาดเป็ นอย่างไรบ้าง 2.)
การลงทุนในเกาหลีมีความคืบหน้าอย่างไร 3.) แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (SG&A) จะลดลงอีกไหม
คุณพีรเจต สุ วรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวตอบต่อที่ประชุม ดังนี้
1) สําหรับเรื่ องสิ นค้าสําเร็ จรู ปยังอยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการอยูค่ ่อนข้างใช้เวลาในการขออนุญาตกับ อ.ย. การทําแบรนดิ้ง การส่ ง
ตัวอย่างจากต่างประเทศ คงไม่สามารถทําตลาดได้ทนั ในปี นี้ อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของช่องทางการจัดจําหน่ายได้กาํ หนดไว้
เรี ยบร้อยแล้ว โดยอาจจะมียอดขายเกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ แผนการเพิ่มสิ นค้านี้ใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างน้อย เพียง 1 ล้านบาท ถ้าประสบความสําเร็ จ บริ ษทั ฯ ก็จะมี ช่องทางการทํารายได้ให้กบั ธุ รกิ จเพิ่มขึ้น ถื อเป็ นการ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจในแนวราบ
2) สําหรับการร่ วมทุนกับเกาหลี เนื่ องจากบริ ษทั ที่เราเคยจะไปร่ วมทุนด้วยเป็ นเพียงบริ ษทั จํากัดในประเทศเกาหลี ซึ่ งไม่เข้าใจ
กฎระเบียบที่จะต้องปิ ดงบการเงินให้ทนั ตามระยะเวลาที่เรากําหนดเพื่อนําข้อมูลมาจัดทํางบการเงินรวมของ UIC ถ้าไปร่ วม
ทุนอาจเกิดความลําบาก แต่ยงั คงมีความร่ วมมือทางธุรกิจกันอยูเ่ ช่นเดิม
3) เรื่ องของการบริ หารต้นทุน บริ ษทั เราเป็ นบริ ษทั ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่อยู่ที่ 3 รายการ คือ 1.เงิ นเดื อน
พนักงาน 2.ค่าเช่าคลังสิ นค้า 3.ค่าขนส่ ง เพราะเราไม่มีรถขนส่ งของตัวเอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายผัน
แปร ซึ่ งถ้าเราต้องการให้บริ ษทั โตค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ ก็จะต้องโตตาม แต่ในงบไตรมาส 3 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ยงั ไม่เพิ่มมากขึ้ น
เนื่ องจากมีการใช้พ้ืนที่ปัจจุบนั ที่มีอยู่เดิม ก่อให้เกิดผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้น เช่น พื้นที่ต่อ 1 ยูนิต ที่เคยทํากําไรกับไททาเนี่ ยม
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7%-10% ก็เปลี่ยนเป็ นนําสิ นค้าที่มีกาํ ไรต่อหน่วยสู งกว่ามาวางขายแทน เรื่ องค่าขนส่ ง จะทําให้ลดลงค่อนข้างยาก เนื่ องจาก
สิ นค้ามีหลากหลายและความต้องการหรื อข้อจํากัดของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันพอสมควร อาจจะต้องรอคิวลงสิ นค้าหรื อมี
การเสี ยเวลาในการทดสอบสิ นค้าตอนส่ งให้กบั ลูกค้า สําหรับค่าใช้จ่ายส่ วนพนักงานที่มากๆ จะเป็ นส่ วนของโบนัสเพื่อตอบ
แทนให้แก่ ความทุ่มเทของพนักงาน และในการที่ขยายงานตอนนี้ บุคลากรไม่พอ ทั้งส่ วนฝ่ ายขาย ฝ่ ายบัญชี แม้กระทัง่ ฝ่ าย
ต่างประเทศมีการรับสมัครพนักงานใหม่ตลอด และพื้นที่สาํ นักงานก็ไม่เพียงพอ ปี หน้าบริ ษทั ฯ จะสร้างออฟฟิ ศเพิ่มในพื้นที่
เดิ ม อย่างไรก็ตาม อนาคตข้างหน้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะเพิ่มมากขึ้ นแน่ นอน แต่ เรากําหนดนโยบายเชิ งกลยุทธ์ว่าจะทําให้
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โตช้ากว่ายอดรายได้และกําไร
สําหรั บในปี หน้าแผนการเติ บโตในแนวราบจะแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 เป็ นการเติ บโตในส่ วนงานเดิ ม โดยเฉพาะ
เคมีภณ
ั ฑ์สําหรับอาหารและยา ส่ วนที่ 2 เป็ นการเพิ่มสิ นค้าใหม่ประเภทสิ นค้าสําเร็ จรู ป 3 ชนิ ดที่จะเริ่ มในปี หน้า ผูบ้ ริ หาร
มัน่ ใจว่าจะประสบความสําเร็ จ ส่ วนที่ 3 การบริ หารเงิน จากการที่บริ ษทั ฯ มีเงินสดอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง บริ ษทั ฯ จะพิจารณานําไป
ก่อให้เกิดรายได้และผลกําไร โดยสัดส่ วนประมาณ 80%-90% นําไปบริ หารจัดการ ปั จจุบนั ได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.8%
เงินส่ วนที่เหลืออีก 10% จะพิจารณานําไปลงทุนในตลาดหุ ้นโดยความรอบคอบ ปั จจุบนั มีการซื้ อหุ ้นมา 4 ตัว และปั จจุบนั
ก่อให้เกิดผลกําไรแล้วในวันนี้ ซึ่งอาจไม่แน่นอนพรุ่ งนี้อาจขาดทุนได้จึงจะต้องบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพที่สุด สําหรับ
แผนการเติ บโตในแนวตั้ง อยู่ระหว่างพิจารณาการเติ บโตในธุ รกิ จเกี่ ยวกับการผลิ ตสิ นค้า ปั จจุบนั เล็งเห็ นพาร์ ทเนอร์ ที่มี
ศักยภาพธุรกิจที่น่าสนใจและมีศกั ยภาพด้านการเงิน แต่ยงั ขาดเรี่ องเทคนิค คงใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน
คุณพรศักดิ์ ฮ้อศิริมานนท์ ขอถามเพิ่มว่าบริ ษทั ค้าขายอะไรบ้าง และอนาคตวางแผนจะค้าขายอะไรอย่างไรบ้าง
คุณพีรเจต สุ วรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบกับผูถ้ ือหุ น้ ว่า ธุรกิจของเราเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ไปยังอุตสาหกรรม
4 ส่ วน คือ เครื่ องสําอางค์ 50% อาหาร 15% ยา 10% ที่เหลือ 25% คืออื่นๆ อาทิ เคลือบสี และสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น ต่อข้อถามเกี่ ยวกับการ
เป้ าหมายการเติบโต บริ ษทั ฯไม่เคยจํากัดการเติบโตไว้เป็ นตัวเลข ถ้ามีโอกาสทางธุ รกิจเข้ามา บริ ษทั ฯจะนํามาพิจารณาตัดสิ นใจควบคู่กบั
ความเหมาะสมและความพร้อมของธุ รกิจเอง ไม่ทาํ อะไรที่เกินกําลัง บริ ษทั ฯเคยแจ้งเป้ าหมายว่ายอดขายปี 2556 นี้ จะเติบโต 10%-15% แต่
สรุ ปผลการดําเนินงาน 9 เดือนของปี นี้ ยอดขายก็ไม่โตขึ้นมากนัก ทั้งนี้ปีนี้เป็ นปี ที่ลาํ บากสําหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม บริ หารฝั่ง
รายได้ไม่ได้ เราก็มาบริ หารฝั่งค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผลกําไรดีข้ ึน ทั้งนี้ แผนการเติบโตของบริ ษทั อีก 3 ปี การเติบโตจะเป็ นแบบเติบโตเรื่ อยๆอย่าง
สมํ่าเสมอและมัน่ คง โดยเฉพาะกําไรสุ ทธิจะพยายามไม่ให้ลดลง ปัจจัยใดที่เราควบคุมได้เราจะควบคุมและบริ หารจัดการให้ดีที่สุด
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิ ดประชุมเวลา 10.25 น.
ลงชื่อ…………………………….……ประธานที่ประชุม
(นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์)

ลงชื่อ............................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปิ ยธิดา สุ วรรณชนะ)
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