
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2552 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 

..................................... 
วันเวลาประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  หอง มิตติ้ง รูม (Meeting 

Room) 3 และ 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 การประชุมครั้งนี้

กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดังนี้ 
 

กรรมการเขารวมประชุม 
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ 

 2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 

4. นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

5. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
8. นางสาวบุศรา ธงทองทิพย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 

 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
9. นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยกอนเขาสูวาระการประชุม ประธานแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องดังตอไปนี้ 

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแนะนํา กรรมการบริษัท ผูสอบบัญชี 

และ ผูบริหารสายการเงินและบัญชี  พรอมแถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 103 ราย จํานวนหุน 29,657,764 

หุน และ รับมอบฉันทะ 46 ราย จํานวนหุน 54,923,282 หุน รวม 149 ราย นับเปนจํานวนหุนได 84,581,046 หุน  คิดเปน

รอยละ 55.68 จากจํานวนหุนของบริษัท 151,894,093 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ ขอ (38) ของบริษัท จึงขอเปด

การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระ จะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนไปแลวนั้น  เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใชบัตร

ลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงเทานั้น  และนําเอาคะแนนเสียงที่ไดไปหักออกจากจํานวน

หุนของผูถือหุนทั้งหมดที่มาเขารวมประชุม  

หลังจากประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มเติมอีก

จํานวน 62 ราย รวมจํานวนหุน 4,587,723 หุน  ซึ่งรวมเปนผูถือหุนและรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 211 ราย  

รวม 89,168,769 หุน เทากับรอยละ 58.70 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
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วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งที่  1/2551 เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2551 
ประธานไดเรียนตอที่ประชุม รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

2551 คณะกรรมการไดพิจารณาความถูกตองแลว และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทาน  พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม  

เพื่อตรวจสอบลวงหนาแลว  จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัยหรือไม 

เมื่อไมมีผูใดสงสัย หรือ แกไข  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2551 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2551  

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

เห็นดวย 211 ราย จํานวน 89,168,769 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
  

วาระที่ 2 เพ่ือทราบการไดมาซึ่งสินทรัพย 
ประธานไดแจงตอที่ประชุม วา จากประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 นั้น การไดมา

ซึ่งทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทฯ ไดทํารายการซื้อที่ดิน  กอสรางอาคารสํานักงาน  คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ และตอเรือลําเลียงเพื่อใชการขนสงสินคา ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุน

ดังกลาวมีมูลคารวม 511 ลานบาท ขนาดรายการรอยละ 20.02 บริษัทฯ ไดประกาศขาวสารสนเทศกับตลาดหลักทรัพย 

และ ก.ล.ต. รายละเอียดดังกลาวอยูในจดหมายเชิญประชุมที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับทราบการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

เห็นดวย 211 ราย จํานวน 89,168,769 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
 

วาระที่  3 พิจารณารับรองผลการดําเนนิงานของบริษัท และรายงาน ประจําป 2551 
ประธานไดมอบหมายให นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการผูจัดการ เปนผูรายงาน นายชัยวัฒน เครือ

ชะเอม ไดรายงานตอที่ประชุมวา ในป 2551 บริษัทฯ มีรายได 3,411.96 ลานบาท กําไรขั้นตน 583.47 ลานบาท คาใชจาย

ในการขายและบริหาร 401.86 ลานบาท กําไรสุทธิ 402.93 ลานบาท กําไรตอหุน 2.72 บาท (จํานวน 150,621,276 หุน) 

และไดจัดทํารายงานสงใหถาทานผูถือหุนแลว  ดานคลังสินคาสวนสมประกอบดวย  สํานักงาน  คลังสินคาแบบปด  และ

ทาเทียบเรือ  บริษัทฯคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและมีมาตรการปองกัน เชน ปลูกตนไมเปนแนวรั้ว บอลางลอรถ ทําความสะอาด

รถ ลางพื้น พรอมทั้ง การตอบแทนกลับสูสังคม เชน ดานการศึกษา บริษัทฯ นําคณะนักเรียน ไปทัศนศึกษาหาความรูที่ศูนย

วิทยาศาสตร การมอบทุนการศึกษา ส่ือการเรียนการสอนเพื่อนอง เสริมสรางปญญาดวยการอาน สงเสริมอาชีพใหกับ

เกษตรกรและนักเรียน ดานสังคม เชน ธนาคารขยะในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการคัดแยกขยะและการเก็บออมเงิน

ในวัยเรียน ดานสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  ดานศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อสืบสานประเพณีไทย ใหคน

ไทยรักษาประเพณีนี้ไว   
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ผูถือหุน : บริษัทฯ มีการประเมินผลการทํากิจกรรมของบริษัทหรือไม และจะดําเนินการตอไปกับโรงเรียนอืน่

หรือไม 

นายสนั่น : ยินดีและชื่นชมตอบริษัทฯ ที่ไดตระหนักถึงส่ิงแวดลอมและชุมชนที่อยูในบริเวณของบริษัทฯ 

พรอมเสนอ การใหการศึกษาแกเด็ก ที่สําคัญใหเด็กรูจักการเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและความเปนมนุษยดวยจะพัฒนา

อยางไร เพื่อดําเนินการชีวิตที่ดีได  ควรที่สนับสนุนการมอบทุนใหกับนักศึกษา ใหความสําคัญหองสมุด ใหความสําคัญ

เรื่องสุขภาพและดูแลตนเอง 

นายชัยวัฒน เครือชะเอม : บริษัทมีการประเมินผลและติดตามกิจกรรมของบริษัทและจะดําเนินการกับ

โรงเรียนอื่นๆ ดวย บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมกับบริษัท ซี พี และใหผูประกอบการของบริษัทในจังหวัดสมุทรสาครมาเขา

รวมกิจกรรมกับบริษัทฯ  

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

เห็นดวย 211 ราย จํานวน 89,168,769 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจําป 2551 ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุม  งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และคณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ซึ่ง

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและรับรองงบการเงินดังกลาวแลว  และเห็นสมควรนําเสนอผูถือหุนพิจารณา  โดย

ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2551   

โดยสรุป รายละเอียดดังนี้  
งบเฉพาะบริษัท  

รายการ 
ป 2551 ป 2550  

สินทรัพยรวม (ลานบาท)  2,424  1,445 เพิ่มขึ้น 979 ลานบาท (67.8%) 

หนี้สินรวม (ลานบาท)  1,575  739 เพิ่มขึ้น 836 ลานบาท (113.1%) 

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)  849  705 เพิ่มขึ้น 144 ลานบาท (20.4%) 

รายไดรวม (ลานบาท)  3,451  2,449 เพิ่มขึ้น 1,004 ลานบาท (41%) 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (ลานบาท)  598  485 เพิ่มขึ้น 115 ลานบาท (23.8%) 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)  420  370 เพิ่มขึ้น 52 ลานบาท (14.1%) 

กําไรตอหุน (บาท) 2.83 2.63  

ประธานไดสอบถาม วาผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย 

นายวุฒิสิทธิ์ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย (ผูถือหุน)  

1. บริษัทฯ จะบริหารสินคาคงคลังจํานวน 964 ลานบาท อยางไร เนื่องจากมีการสํารองไวจํานวนมากจะ

มีผลกระทบหรือไม และจะสงอยางไรกับราคาถานหินที่ลดลง  ในสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว บริษัทมีนโยบายอยางไร  ในการ

รับมือกับวิกฤตนี้ 

นายอดิศร :  2. สินคาคงคลังปลายป ขายหมดหรือยัง และจากเหตุการณชวงสงกานต บริษัทฯ จะปรับแผนอยางไร 



- 4 - 
 

นายปราโมทย : 3. งบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (หนา 62) ป 2550 305 ลานบาท แตป 

2551 -67 ลานบาท เพราะสาเหตุใด 

นายศักดิ์ชัย : 4. เรื่องคดีความ (หนาที่ 94 ขอที่ 28.2) มีความควาบหนาอยางไร ที่ดินบริษัทฯ จะไดหรือไม สัญญาของ

ยานพาหนะเปนประเภทใดเปนสัญญาเชาหรือไม (หนาที่ 82) 

นายณัฐวัฒน : 5. สอบถามหนา 72 หัวขอ 7 บริษัทอธิบายเพิ่มเติมลูกหนี้กรมสรรพากร สวนเกินอยางไร ในกรณีชําระ

รายการนี้เปนรูปของเงินสดหรือไม  
 

ประธาน / นายชัยวัฒน เครือชะเอม / นส.บุศรา ธงทองทิพย ตอบขอซักถาม 

1 ในปที่แลว บริษัทฯ มีปริมาณการขายจํานวนมากทําใหบริษัทฯ ไดสํารอง แตสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน 

ทําใหบริษัทฯ ไดจัดกลยุทธใหมเพื่อใหสอดคลองกับสินคาคงคลังในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการควบคุมดูแลคาใชจาย กระแส

เงินสด อยางใกลชิด  สวนสภาวะเศรษฐกจิที่หดตัว เนื่องจากบริษัทฯ ไดผานพนวิกฤตป 40 มาแลว ทําใหบริษัทฯ มี

ประสบการณการดําเนินงานอยางมาก บริษัทฯ จึงมุงเนนถึงเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อที่นําพาบริษัทฯ ผานวิกฤต

ได ซึ่งหมายถึง การทําอยางไรใหลดตนทุน กําไรเพิ่มขึ้น ส่ิงเหลานี้บริษัทฯ ไดดําเนินการอยู 

2. บริษัทฯ มีการขายแบบ First in First out เขากอนขายกอน และเหตุการณชวงสงกรานต มีการใช

พลังงานที่ไมไดลดลง บริษัทฯ สามารถดําเนินงานได แตจะกระทบในเรื่องของราคาบาง ซึ่งราคาพลังงานต่ําลง แตใน

ปจจุบันราคาปรับตัวสูงขึ้น สวนถานหินราคายังนิ่งอยู บริษัทฯ ไดรับผลกระทบบางเพียงเล็กนอย 

3. สาเหตุจาก สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จายเงนิภาษีจํานวน 128 ลานบาท ทําให

เงินสดลง 

4. คดีความกําลังดําเนินการอยู คาดวาจะส้ินสุดภายในอาทิตยนี้ สวนสัญญายานพาหนะของบริษัท เปน

สัญญาเชาของรถบรรทุก  

5. เปนภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง การขอคืนภาษีเปนเงินสดจาก

กรมสรรพากรตองใชเวลาการตรวจสอบ 6-9 เดือน บริษัทฯ ดําเนินการเปนการเครดิตภาษีในเดือนถนัดไป เพื่อสะดวกและ

รวดเร็ว 

 เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินงวดประจําป ส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ 

เห็นดวย 211 ราย จํานวน 89,168,769 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2551 เปนเงินผันผล 
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา 

• ตามขอบังคับ ขอ (49) กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 105,000,000 บาท บริษัทฯ ไดสํารองไปแลว 7,251,405 บาท จะตองสํารองเพิ่ม 3,248,595 

บาท   

• การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหผูถือหุนนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากกําไรสุทธิป 2551 และภาวะ

เศรษฐกิจปปจจุบันดวย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงิน

ปนผลประจําปในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนซึ่งกําหนดใหวันที่ 16 มีนาคม 2552 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record 

Date) เขารวมการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552   สําหรับหุนสามัญจํานวน 151,894,093 หุน 

มูลคาหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 37,973,523.25 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 20 

พฤษภาคม 2552  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ไดมีมติจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท เปนเงิน 150,621,276 บาท  ซึ่งไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2551 รวมเปนเงินปนผลที่บริษัทจายสําหรับผลประกอบการตลอดป 2551 เปนอัตราหุนละ 1.25 บาท รวมเปน

เงิน  188,594,799.25  บาท 

นายอานันท : การจายเงินปนผลของบริษัทเปนไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนด แตรอบหลังจายนอยไป เนื่องจากกระแส

เงินสดของบริษัทมีเพียงพอที่จายได จึงขอใหบริษัทพิจารณาทบทวนการจายเงินปนผลในรอบหลัง 

นายสนั่น : เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เราไมสามารถคาดการณไดเลยวาจะส้ินสุดเมื่อไร ดังนั้น เราจะตองมี

สํารองเงินเพื่อสภาพคลอง ผมขอสนับสนุนความเห็นของกรรมการ 

ประธาน  เนื่องจากเศรษฐกิจในปนี้ คอนขางจะวิกฤต  คณะกรรมการมีความเห็น ควรจะรักษาเงินสดไวกอน เพื่อ

ความสภาพคลองไว และบริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทไดกําหนด  แตถาบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้น ก็

สามารถจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนได  
 

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง และการ

จายเงินปนผล 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองและจายเงิน

ปนผล ดังนี้ 

1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนเงิน 251,405 บาท 

2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนซึ่งมชีื่อในสมุดทะเบียนผูถือ

หุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552 และ กําหนดจายวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 206 ราย จํานวน 88,865,069 เสียง คิดเปนรอยละ 99.66 

ไมเห็นดวย 5 ราย จํานวน 303,700 เสียง คิดเปนรอยละ   0.34 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากผมเปนกรรมการคนหนึ่งที่ตองออกตามวาระ ดังนั้นขอใหนายสุชาติ 

ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เปนประธานในวาระนี้ 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล ประธานที่ประชุม สืบเนื่องจากขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 กําหนดวา ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือใกลเคียง 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออก

ตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 2 คน คือ นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร  และ นายพงษศักดิ์ 

อังสุพันธุ โดยมีประวัติในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการที่

ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 2 คนดังกลาว มีความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่ตองออกตามวาระใหดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ 

ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาะใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาะ 

และแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตําแหนง ดังนี้ 

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระในป 2552 จํานวน 2 คน ไดแก (1) นายไพบูลย เฉลิม

ทรัพยากร (2) นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น กรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้ 

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ 

นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 

นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการแตละคน ดังนี้ 

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร 

เห็นดวย 210 ราย จํานวน 88,990,469 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8 

ไมเห็นดวย 1 ราย จํานวน 178,300 เสียง คิดเปนรอยละ   0.2 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
 

        นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ      

เห็นดวย 211 ราย จํานวน 89,168,769 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
         
วาระที่ 7 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่          

ที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ นั้น  โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551  ไดมีมติ
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อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 2,888,000 บาท  สําหรับคาตอบแทนกรรมการป 2552 มติคณะกรรมการใหคงใน

อัตราเดิม โดยคาตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้ 
2552 

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ 
คาตอบแทน 

(บาท/คน/ป) 

เบ้ียประชุม 

(บาท/คน/ป) 

คณะกรรมการบริษัท 252,000 140,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 140,000 

รวมเงิน 2,888,000 
 

 

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงิน 2,888,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทน 252,000 บาท/คน/ป และ เบี้ยประชุม 140,000 บาท/คน/ป 

• คณะกรรมการตรวจสอบ: รับคาตอบแทน 300,000 บาท/คน/ป และ เบี้ยประชุม140,000 บาท/คน/ป  

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

เห็นดวย 210 ราย จํานวน 85,252,769 เสียง คิดเปนรอยละ 95.6 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 3,916,000 เสียง คิดเปนรอยละ   4.4 
 

วาระที่  8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
ประธานไดแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี 

และมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผู

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 ตามรายชื่อดังตอไปนี้  

นายพิชัย ดชัณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ    

นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ  

นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ 

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 

 

ทั้งนี้  กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได  โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้  

 

รายการ 2552 

คาสอบทานงบไตรมาส  270,000 

คาตรวจสอบงบการเงินรวม  380,000 

รวมคาบริการ  650,000 
 

คาตอบแทนในป 2552 จํานวน 650,000 บาท เทากับป 2551  
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เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนจํานวนเงิน 

650,000 บาท  

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

เห็นดวย 211 ราย จํานวน 89,168,769 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
 

วาระที่  9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ผูถือหุนสอบถาม 

1. เงินสดตาม งบกระแสเงินสด ณ.31/12/2551 ลดลง 90.8  ลานบาท เพราะอะไร 

2. ในเดือนมีนาคม คุณชัยวัฒน ขายหุนออกมาจํานวนมาก เนื่องจากสาเหตุอะไร เศรษฐกิจไมดีหรือลดความ

เส่ียงในการลงทุน 

3. ความคืบหนาของโครงการ Coal Gasification ดาน commercial  จะดําเนินการเมื่อไร  

4. การซื้อเหมือง มีโอกาสเปนไปไดอยางไร ความเปนไปไดอยางไร และผลตอบแทนไดอยางไร 
5. การวางแผนระยะยาว 2-3 ป (Business Plan) บริษัทฯ มีการเตรียมการหรือไม สามารถนําเสนอใหไดดู

หรือไม 

6. การจายเงินปนผล คาตอบแทนคณะกรรมการ โบนัสพนักงาน ควรจะมีตัวชี้วัดเพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน

ในเชิงของตัวเลข 

7. ป.ต.ท. เขามาทําธุรกิจถานหิน จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม และการเยี่ยมชมคลังสินคาหรือไม 

8. เรื่อง การบริหารสินคาคลัง  สินคาที่สูญหายทางกายภาพ หมายถึง การระเหย หรือไม มีลักษณะอยางไร 

และการลดมูลคาของสินคาเกี่ยวกันโยงกับทางกายภาพหรือไมอยางไร บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสินคาคงคลังอยางไร 

มีการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการสินคาคงคลัง และอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม 

9. ถา ป.ต.ท. เขาตลาดแลว และมาขอซื้อบริษัท  คิดจะขายหรือไม ราคาเทาไร  และถาเหมืองมาขายให เปน

เหมืองใหมที่ตองของสัมปทานเอง กับ เหมืองที่ดําเนินการไปแลว ทาง UMS จะซื้อแบบไหน 

  

บริษัทฯ ตอบขอซักถาม 

1. เงินสดตามงบกระแสเงินสด ป 2551 ลดลง 90.8 ลานบาท  สาเหตุเนื่องจาก สินคาคงเหลือ และสินทรัพย

หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น  

2. จํานวนที่ขายไปเปนเพียงเล็กนอย (ประมาณ 8 แสนหุน) เมื่อเทียบกับจํานวนหุนที่ถืออยูเกือบ 30 ลานหุน  

และการลงทุนของผมสวนใหญจะลงทุนอยูในหุน ซึ่งไมไดเก็บเปนเงินสด เมื่อผมตองการใชเงิน จึงตองขายหุนออก เพื่อ

ลงทุนใหกับครอบครัว 

3. บริษัทฯ รวมกับกระทรวงพลังงาน ในการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง Coal Gasification เปนหนึ่งกระบวนการของ 

R&D ของบริษัท การทําวิจัยตองความสมบูรณและตองดูเวลาที่เหมาะสมกอนเขาตลาด (ถานโยบายของรัฐบาลปลอยให

ราคาแกสลอยตัว โครงการนี้ก็จะเติบโตอยางมาก) 
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4. สภาวะปจจุบันที่อินโดนีเซีย มีการเปดเหมืองมากขึ้น เศรษฐกิจในชวงนี้ทําใหบางเหมืองขาดสภาพคลอง 

บริษัทฯ สนใจและสํารวจเหมืองที่นาสนใจ  เนื่องจากการลงทุนเหมืองมีมูลคาสูง และในชวงวิกฤตเศรษฐกิจทําใหราคา

เหมืองมีราคาที่ลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จะตองมีกระแสเงินสดเพียงพอที่สามารถซื้อของถูกไดในชวงวิกฤตเศรษฐกิจนี้  บริษัท

ฯ มีความพรอมในการกระจายสินคา ถาบริษัทมีเหมืองที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ก็จะทําใหบริษัทฯ สมบูรณมากขึ้น  

5. แผนธุรกิจ บริษัทฯ ไดดําเนินการอยูแลว บริษัทฯ วางแผนมาโดยตลอด เชน เปนผูกระจายสินคา ขนสงและ

ขนถายสินคา เนื่องจากตลาดถานหินในความสําคัญการขนสงและกระจายสินคาอยางมาก  บริษัทฯ ไดวางแผนระยะยาว

และไดปฏิบัติมาโดยตลอด เชน การลงทุนคลังสินคา การขนสง เรือลําเลียง  แตในภาวะเศรษฐกิจอยางนี้ ทําใหบริษัทฯ 

มองในระยะใกลขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บริษัทฯ จึงตองระมัดระวังอยางมากในการบริหาร 

จึงตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดคาใชจายการในการดําเนินงาน  

6. บริษัทฯ มีรางวัลและโบนัสใหผูบริหารและพนักงาน การประเมินผลการทํางานของบริษัทฯ ใช KPI มาเปน

ตัวชี้วัด การจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ แตไมสามารถ

กําหนดเจาะจงตัวเลขได เนื่องจากบริษัทฯ จะตองคํานึงถึงกระแสเงินสดของบริษัท การลงทุนในอนาคต และภาวะ

เศรษฐกิจในปนั้นๆ วามีความเหมาะสมเทาไร  

7. การเขาเยี่ยมชมกิจกรรมการของบริษัท บริษัทฯ ยินดีที่ใหเขารวม เพราะบริษัทไดทําส่ิงตางๆ ไวตลอด สวน

การเขามาของ ป.ต.ท.  เปนเรื่องธรรมดาของการทําธุรกจิ เนื่องจากตลาดถานหินมี 2 สวน การทําเหมือง และจัดจําหนาย 

UMSเปนผูจัดจําหนายใหกับลูกคา มีประสบการณการทําธุรกิจดานนี้  สวนการทําเหมืองก็มีบริษัท บานปู และ ลานนา ที่

ทําธุรกิจนี้  UMSก็ดําเนินธุรกิจได เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบุกเบิกการจําหนายใหกับรายยอย ดังนั้น UMSพรอมที่จะตอสูใน

ตลาด 

8. การสูญหายทางกายภาพหรือการลดลง เรียกวา handling lost เปนความชื้นของถานที่ลดลง ความชื้นจะ

อยูประมาณ 25-30% ไมทําใหปริมาณความรอนลดลงกับทําใหความรอนสูงขึ้น บริษัทไดตั้งการสูญหายของความชื้นไว

แลว การขายของสินคาจะขายดวยปริมาณความรอน 

การลดมูลคาของสินคา ใชตามนโยบายทางบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.3) คือ สินคาคงเหลือ

แสดงในราคาทุน หรือ มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย บริษัทมี

การพิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพตามผลการตรวจนับไดจริง  

การบริหารสินคาคงคลัง ในปที่แลว บริษัทฯ ไดวางสินคาคงคลังไว 2-3 เดือน ทําใหการขายสินคาไม

เพียงพอกับความตองการของลูกคา บริษัทฯ ไดปรับแผนโดยการเพิ่มปริมาณสินคาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคา บริษัทฯ วางแผนการนําเขาสินคาไปแลว แตราคาเปนไปตามเกณฑในตลาด แตเศรษฐกิจเกิดปญหาอยางรวดเร็วทํา

ใหบริษัทฯ มีปริมาณสินคาคงคลังมากขึ้น  

แผนระยะสั้น การบริหารตนทุนอยางไรใหดีขึ้น ปริมาณสินคาคงคลังใหลดลงเพื่อสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด บริษัทฯ กําลังดําเนินการอยู  

9. คณะกรรมการยังไมไดรับการติดตอ  ฉนั้นไมสามารถใหความเห็นสถาณการณที่ยังไมเกิดขึ้น  ณ. ปจจุบัน 

ส่ิงที่คณะกรรมการคํานึงถงึคือ   จะทําอยางไรใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําอยางไรใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ

ในการใหบริการ ซึ่งวิสัยทัศนของบริษัทคือการกระจายสินคาและใหบริการที่ดีที่สุดกับลูกคา และดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได

ลงทุนในโครงการตางๆ เชน คลังสินคา  การใหบริการกับลูกคาใหดีที่สุด  และลดตนทุนใหมากที่สุด  เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน 
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ไมมีผูใดเสนอเพิ่มเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ และปดประชุม

เวลา 11.40 น. 

 

 

........................................... 

  (นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร) 

 ประธานที่ประชุม 

 

 

.................................................

(นางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ) 

ผูบันทึกการประชุม 


