
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2557 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูมท 1-2 (Meeting Room 
1-2) เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 การประชุมคร้ังน้ี คณะกรรมการ ผูบริหาร  
ผูสอบบัญช ีและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เขารวมประชุมดังน้ี 
 
กรรมการเขารวมประชุม 

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4. คุณอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
5. คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. คุณธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ 
7. คุณสมพร จิตเปนธม กรรมการ 

 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. คุณกฤษฎา หลีอาภรณ กรรมการผูจัดการและรักษาการผูชวยกรรมการผูจดัการสายบัญชีและการเงิน 
2. คุณตัน เตา ซง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจดัหาวัตถุดิบและธรุกิจระหวางประเทศ 
3. คุณภัคณัฏฐ กีรติโกศลรักษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
4. คุณวศิน พูลทวี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและการบริหาร 
5. คุณวศะ โฆษะทัต ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการตลาดและขาย  

 
ผูสอบบัญชี บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด 

1. คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3636 
 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด 

1. คุณธิบดี มังคะลี กรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2. พล.ต.ท. คํารบ ปญญาแกว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนและประกาศจํานวนผูเขารวมประชุมท่ีมาดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 166 ราย จํานวน
หุน 137,769,714 หุน จากจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท 153,454,064 หุน คิดเปนรอยละ 89.78 ของหุนท้ังหมดของบริษัท ครบองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ  38  พรอมแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี  และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงขอ
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เปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายใหคุณจรัสศรี เทียนทิพศิริ เลขานุการบริษัท 
เปนผูชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานท่ีประชุมจะ
เปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะใชบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกับทานผูถือหุนไปแลวน้ัน 
เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทาน้ัน  และนําเอา
คะแนนเสียงท่ีไดไปหักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมารวมประชุม ยกเวนวาระท่ี 5 ซึ่งเปนเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการ ให
ผูถือหุนทุกทานท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนนของทานใหแก
เจาหนาท่ีเพ่ือนําไปนับคะแนน  บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ท้ังท่ีเปนการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก
เสียง หลังจากน้ัน ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการและเลขานุการ
บริษัทเปนผูรายงานในแตละวาระ ดังตอไปน้ี 
 

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2556 เม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2556 
ประธานแถลงตอท่ีประชุม รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2556 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2556 และ

สอบถามผูถอืหุนวามีขอสงสยัหรือไม 
มีคําสะกดผิดหนาท่ี 6 บรรทัดท่ี 3 นับจากขางลางขึน้บน  
เดิม ทุกทานท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนนของ

ทานใหแกเจาหนาท่ี 
แกไขเปน ทุกทานท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนน

ของทานใหแกเจาหนาท่ี 
คุณสุพจน ในหนังสือมอบฉันทะพิมพ พ.ศ. 2556 ควรจะพิมพ พ.ศ. 2557  
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงวา หนังสอืมอบฉันทะมีอาย ุ1 เดือน นับจากวันท่ีตีพิมพ  
เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2556  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556 ดวย

คะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน   137,769,714 เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

  

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรบัรอบบญัชี 2556 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 
ประธาน มอบหมายให คุณกฤษฎา หลีอาภรณ กรรมการผูจัดการเปนผูสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท 
คุณกฤษฎา รายงาน ภาพรวมอุตสาหกรรมในป 2556 ราคาจําหนายถานหินไดปรับตัวลดลง เน่ืองจากสหรัฐไดสงออก

ถานหินเขามาในตลาดเอเชียจํานวนมาก พรอมท้ังจีนไดชะลอการนําเขา กอใหเกิดการแขงขันดานราคา โดยบริษัทมีรายไดในป 
2556 จํานวน 1,931 ลานบาท หรือลดลง 44% ท้ังน้ีเน่ืองจาก บริษัทมีปริมาณขายถานฝุนลดลงใน 2 ไตรมาสแรก และธุรกิจมีการ
แขงขันสูงทําใหราคาลดลง  

กําไรขั้นตน : บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2556 จํานวน 80 ลานบาท หรือคิดเปน 4% เน่ืองจากบริษัทไดต้ังบัญชีคา
เผื่อสินคาลดลงจํานวน 243 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชี อยางไรก็ตาม หากไมคิดผลขาดทุนจากรายการนี้ เน่ืองจาก
เปนรายการพิเศษ และไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสด บริษัทจะมีอัตรากําไรขั้นตนท่ี 17% เม่ือเทียบกับป 2555 ที่ 11% 
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กําไรสุทธ ิ : บริษัทขาดทุนสุทธิในป 2556 จํานวน 376 ลานบาท หรือคิดเปน 19% ของรายได เน่ืองจากบริษัทมี
กําไรขั้นตนลดลง และมีคาใชจายคงท่ีจากการดําเนินงานท่ีสูงถึง 20% ของรายไดรวม   

สินทรัพย : บริษัทมีสินทรัพยรวมในป 2556 จํานวน 2,261 ลานบาท โดยเปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 1,354 
ลานบาท หรือคิดเปน 60% ของสินทรัพยรวม สินทรัพยหมุนเวียนท่ีลดลง เกิดจากต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง  

หน้ีสิน : บริษัทมีหน้ีสินรวมในป 2556 จํานวน 1,916 ลานบาท โดยเปนหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 1,909 ลาน
บาท หรือคิดเปน 99% ของหน้ีสินรวม หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินรวมอยูในระยะที่ใกลเคียงกับป 2555 โดยมีเงินกูยืมระยะยาว
จํานวนหน่ึงไดครบกําหนดการชําระคืน 

สวนของผูถือหุน  :  บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2556 จํานวน 345 ลานบาท  
นอกจากผลการดําเนินงานในดานตัวเลขแลว บริษัทยังไดเนนการดําเนินงานทางดานคุณภาพควบคูไปดวย โดยเฉพาะ

ทางดานสิ่งแวดลอม  บริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองน้ีเปนอยางยิ่งโดยมีระเบียบและมาตรการในการทํางาน ท่ีพนักงานที่
รับผิดชอบในดานการขนถายสินคาท้ังภายใน และภายนอกโรงงาน จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด ท้ังน้ีเพ่ือสรางความ
ม่ันใจใหแกชุมชน และลูกคา เพ่ือใหธุรกิจของบริษัทจะอยูคูกับชุมชนอยางยั่งยืน 

นอกจากการสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจแลว บริษัทยังไดใหความสําคัญตอชุมชน โดยเจาหนาท่ีของบริษัทได
ลงพ้ืนท่ีพบชุมชนทุกเดือนๆละ 1-2 คร้ัง เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี เชน การรวมปลูกตนไมกับชุมชน / การสอนหนังสือ และ
ปรับปรุงสนามเด็กเลนใหแกเด็กในชุมชน / การรวมทําบุญกับชาวบาน และ การแนะนําการทําปุยชีวภาพใหแกชุมชน และในปท่ีผาน
มา บริษัทไดรับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013) จากความรวมมือของ กลต. / สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย / CSR Club และสถาบันไทยพัฒน โดยมีวัตถุประสงคในการยกระดับการจัดทํารายงานความยั่งยืน ในการดําเนิน
ธุรกิจควบคูกับสิ่งแวดลอม 

ประธานไดสอบถามวา ผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย คําถามหรือไม 
คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล 
ผูถือหุน 

1. ในการประชุมคร้ังหนาขอใหบริษัททํารายงานผลสรุปการดําเนินงานเปน presentationแนบ
กับหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดสงไปใหเพ่ือใหงายในการอาน และทําความเขาใจในเบื้องตน 

2. บริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับธุรกิจประเภทเดียวกันบางหรือไม วาบริษัทฯ 
อื่นมีผลประกอบการเปนอยางไร และมีการวิเคราะหหรือไมวาบริษัทมีจุดแข็งจุดออนอยางไร 
และจากสถานการณของบริษัทในปจจุบันบริษัทมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไรเพ่ือให   
ผูถือหุนไดมีความม่ันใจกับบริษัทเพ่ิมขึ้น 

คุณกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัทไดมีการวิเคราะหผลประกอบการกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจากผลประกอบการของ
บริษัทคูแขงท่ีมีผลประกอบการที่ดีน้ัน เน่ืองจากบริษัทคูแขงไดมี Business Model ท่ีแตกตาง
กับบริษัท บริษัทคูแขงมีการซื้อขายระหวางประเทศ (International Trade) มีสัดสวนรายไดเกิน
กวารอยละ 50 ขึ้นไป ขณะนี้บริษัทมีผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจ
ดังกลาว และมีความสัมพันธทางธุรกิจกับคูคาจากตางประเทศ  และบริษัทไดอยูระหวางการ
วิเคราะหและพิจารณาการทําธุรกิจประเภท International Trade ในอนาคตอันใกล  

คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล 
ผูถือหุน 

บริษัทไดต้ังเปาหมายในการทําธุรกิจประเภท International Trade ไวหรือไม บริษัทจะมีรายได 
margin และผลประกอบการเปนอยางไรสําหรับการทําธุรกิจประเภทนี้ และขอเสนอวาบริษัท
ควรทําธุรกิจกับประเทศพมา และประเทศลาว  เพราะเปนประเทศท่ีจะมีการเติบโตดานธุรกิจ
พลังงานมากในอนาคต 

คุณกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัทไดต้ังเปาหมายในการทําธุรกิจประเภท International Trade แลว ขณะน้ีบริษัทอยู
ระหวางการเจรจาซื้อขายและทําสัญญากับคูคาในประเทศจีน  
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คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

ปจจุบัน บริษัทแบงธุรกิจเปน 2 สวน คือ Existing Business และ New Business โดยท่ี 
Existing Business คือ การนําถานหินเขามาแลวทําการคัดขนาดเพ่ือจัดจําหนาย
ภายในประเทศ ซึ่งท่ีผานมาบริษัทมีลูกคาท่ีดีหลายราย แตดวยปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีราคาถาน
หินปรับลดลง และอัตราแลกเปลี่ยนท่ีออนลง จึงทําใหมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งปจจัย
เหลาน้ีทําใหบริษัทตองพิจารณาปริมาณการนําเขา  โดยใหมีสัดสวนท่ีไมมีความเส่ียงตอบริษัท 
การคัดแยกถานหินทําใหเกิดถานหินคัดขนาดและถานขนาด 0-5 มม. จึงทําใหบริษัทมี 
Inventory ของถาน 0-5 มม. บริษัทอยูระหวางบริหารจัดการถาน 0-5 มม. เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอง
ใหกับบริษัท และบริษัทก็ใหความสําคัญกับการจัดหาวัตถุดิบท่ีมีตนทุนถูกเพ่ือท่ีบริษัทจะ
สามารถทํากําไรไดในอนาคต อีกประเด็นหน่ึงในเร่ืองของโรงงานทั้ง 2 แหงของบริษัท ท่ีถูกปด 1
แหงโดยมีสาเหตุจากผลกระทบกับสิ่งแวดลอม จึงทําใหกําลังการผลิตของบริษัทลดลงน้ัน ในป
ท่ีผานมาบริษัทก็มีความพยายามที่จะพัฒนาดูแลสิ่งแวดลอม และสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
ชุมชนทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดผลกระทบ สรางความยั่งยืน และปองกันไมใหเกิดเหตุการณ
เชนน้ีขึ้นอีก จากปจจัยท้ังหลายดังกลาว จะเห็นไดวาธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากราคา
ตลาดโลกท่ีขึ้นลง ซึ่งทีมผูบริหารและกรรมการของบริษัทจะพยายามทําใหบริษัทมีผล
ประกอบการที่ดีขึ้น และทําใหผูถือหุนพึงพอใจในอนาคต 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย 
ประธานกรรมการ 

ปท่ีผานมา บริษัทไดประสบกับปญหาหลายปจจัย ซึ่งบริษัทใหความสําคัญและพยายามแกไข
ปญหาในเร่ืองตางๆ  อาทิเชน 
1. การ Fix ราคาวัตถุดิบลวงหนา  ทําใหราคาถานหินท่ีซื้อมาสูงกวาราคาตลาด เน่ืองจาก

ราคาถานหินในตลาดโลกลดลง   
2. บริษัทไมมีเหมืองเปนของตนเอง จึงไดพิจารณาแนวทางการลงทุน เชน การรวมลงทุน 

(Joint Venture) หุนสวนทางการคา (Partner) หรือ ซื้อขายตรง  
3. ปท่ีผานมา ราคาถานหินลดลงอยางมาก ทําใหการแขงขันสูงในธุรกิจถานหิน ท้ังน้ี บริษัท

และบริษัทฯคูแขงไดมีการพูดคุยเจรจาในเร่ืองราคาขาย เพ่ือหลีกเลี่ยงและปองกันมิใหเกิด
การตัดราคา  

4. บริษัทไดเร่ิมการทําธุรกิจ International Trade และธุรกิจพลังงานทางเลือก 
5. บริษัทอยูระหวางการศึกษาและทดลองผลิตถานอัดเม็ด (Coal Pellet)  

นายอุดม สุดสงวน 
ผูถือหุน  

ขอเสนอแนะ  
ทําไมราคาถานหินถึงตกตํ่า เพราะในเวลาน้ีประเทศจีนชะลอเศรษฐกิจของตัวเอง รวมท้ัง การ
นําเขาวัตถุดิบท่ีประเทศจีนเปนอันดับหน่ึงของโลก โดยท่ีประเทศจีนก็มีเหมืองถานหินเปนของ
ตัวเอง และในเวลานี้ประเทศออสเตรเลียไดมีพันธมิตรติดตอกับประเทศจีนอยางมาก ซึ่งความ
อยูรอดของประเทศออสเตรเลียขึ้นกับประเทศจีน เพราะประเทศจีนได Takeover เหมืองตางๆ 
ในประเทศออสเตรเลีย ในเวลาน้ีถานหินในประเทศออสเตรเลียมีคุณภาพดีท่ีสุด มีกํามะถัน ฝุน 
และมลภาวะนอยมาก ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีแหลงวัตถุดิบมากกวาไมวาจะเปนท่ีซูลาเวซี กาลี
มันตัน หรือสุมาตรา แตมีคุณภาพท่ีแยมากๆ ถาเทียบกับประเทศเวียดนามแลว คุณภาพของ
ถานหินประเทศเวียดนามดีกวา จะเห็นไดวาพลังงานของแตละประเทศในกลุมอาเซียน เชน 
ประเทศพมาก็มีพลังงานอยูมาก สงออกกาซธรรมชาติมาประเทศไทยก็เยอะ และมีตางประเทศ
ไปลงทุนเหมืองนํ้ามันท่ีอาวเมาะตะมะ หรือทะเลอันดามันเปนจํานวนมาก ในสวนของประเทศ
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กัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซียก็มีการสงออกนํ้ามันเชนกัน ในสวนของ
ประเทศอินโดนีเซียในขณะน้ีไดเปลี่ยนจากผูสงออกมาเปนผูซื้อนํ้ามันแทนเน่ืองจากคุณภาพ
นํ้ามันไมดี เพราะฉะน้ัน บริษัทจะพ่ึงประเทศจีนในการสงออกอยางเดียวไมได ควรจะพิจารณา
ประเทศเกาหลี ประเทศไตหวัน หรือประเทศญี่ปุน ท่ีขณะน้ีกําลังจะเลิกการใชพลังงาน
นิวเคลียร หลังจากท่ีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีปญหา ทําใหประชาชนไมยอมรับ ซึ่งจะเห็น
ไดวาการท่ีนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย เม่ือมีการนําเขาท่ีไหนประชาชนก็ไมยอมรับ
ทันที เพราะคุณภาพถานหินของประเทศอินโดนีเซียมีคุณภาพตํ่า ในสวนของประเทศเวียดนาม
ซึ่งขณะน้ีมีนักลงทุนจากประเทศไทยไปลงทุนเปนจํานวนมาก ก็ควรพิจารณานําเขาถานหินจาก
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีระยะทางใกลกวาดวย 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย 
ประธานกรรมการ 

จะรับไวพิจารณา 

นายนรา ศรีเพชร 
ผูถือหุน 

1. จากปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมท่ีผานมาน้ัน บริษัทจะสามารถแกไขปญหาในสวนน้ี และเดิน
กําลังการผลิตได 100% เม่ือไหร 

2. จากการผันผวนของราคาถานหินในตลาดโลก บริษัทมีเคร่ืองมือเพ่ือการจัดการความเส่ียง
ในสวนน้ีหรือไม เชน การซื้อขายลวงหนา เปนตน 

3. การอัดเม็ดฝุน หากลงทุนแลวบริษัทมีจุดคุมทุนเปนอยางไร และลูกคามีความเชื่อม่ันใน
สินคาตัวน้ีอยางไรเน่ืองจากเปนสินคาใหม 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย 
ประธานกรรมการ 

ปจจุบันโรงงานท่ีจังหวัดสมุทรสาครไดเปดดําเนินการแลว แตยังมีขอจํากัด 21 ขอ ท่ีบริษัทตอง
ยึดปฏิบัติ จึงทําใหมีผลกระทบตอกําลังการผลิตและการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน หามใช
ทาเรือในการขนยายถานหิน เปนตน ท้ังน้ี บริษัทอยูระหวางการพิจารณาในการใชทาเรือท่ี
บริษัทมีอยูใหคุมคา และ Inventory ท่ีบริษัทมีอยูท่ีโรงงานสมุทรสาครก็ไดอยูระหวางการ
ทดลองการผลิตถานอัดเม็ด (Coal Pellet) ตามท่ีไดรายงานในขางตน ซึ่งในขณะน้ี การผลิต
ถานอัดเม็ด (Coal Pellet) ไดมีการทดลองขายใหลูกคาแลวในเบื้องตน ยังไมมีการรองเรียนจาก
ลูกคาในการใชถานอัดเม็ดดังกลาว และอยูระหวางการวิเคราะหถึงจุดคุมทุน  

 เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหท่ีประชุมลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน 2556 ในรายงานประจําป 2556 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 ในรายงาน
ประจําป 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน   137,769,714 เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2556 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี 
ประธาน มอบหมายให คุณกฤษฎา หลีอาภรณ เปนผูรายงาน 
คุณกฤษฎา รายงาน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และเสนอให
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ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการไดพิจารณาและไดรับรองงบการเงินดังกลาวแลว และเห็นสมควรนําเสนอผูถือหุนพิจารณา 
โดยปรากฏอยูในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

ประธานไดสอบถามวา ผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย คําถามหรือไม 
 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

1. หน้ีเงินกูระยะสั้นท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 6 ลานบาท เปน 350 ลานบาท นําไปใชอะไรบาง 
2. หนา 48 ในสวนของหมายเหตุของรายงานผูสอบบัญชี ซึ่งมีสินทรัพยหมุนเวียนนอยกวา

หน้ีสินหมุนเวียน จะมีวิธีการแกไขอยางไรในอนาคต 
3. เม่ือปท่ีแลวบริษัทไดแจงวาไดทําการต้ังดอยคาเต็มมูลคาแลว ซึ่งในปน้ีมีการต้ังดอยคา

เพ่ิมขึ้นอีกน้ัน เปนการต้ังดอยคาของสินคาท่ีเปนฝุนหรือเปนสินคาท่ีเปนกอนใหญ 
4. สินทรัพยของบริษัทท้ังหมด 13 รายการ เชน เรือ 2 ลํา ท่ีดินต.สวนสม นําไปคํ้าประกัน

เงินกูท้ังหมดน้ัน และบริษัทยังมีภาระเงินกูอีกจํานวนหน่ึง ในอนาคตหากบริษัทแมไมใหกู
เงินแลว จะมีวิธีการแกไขอยางไร 

5. การท่ี TTA ใหบริษัทกูเงินน้ัน ไดใหสิทธิพิเศษเร่ืองดอกเบ้ียเงินกูท่ีตางจากธนาคารท่ัวไป
หรือไม 

คุณกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

1. หน้ีเงินกูท่ีไดรับจากบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของ
บริษัท ไดนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการนํามาซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบ
กิจการ และนํามาชําระเงินกูของธนาคาร 

2. หน้ีสินหมุนเวียนท่ีมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนประมาณ 400 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมี
สินคาคงเหลือท่ีอยูในคลังสินคา และบริษัทอยูระหวางการจําหนายสินคาดังกลาวในราคา
ท่ีเหมาะสม 

3. การต้ังดอยคาเปนการต้ังดอยคาของสินคาประเภทถานฝุน ซึ่งบริษัทไดทําตามหลักการ
บัญชี คือ เม่ือราคาขายตํ่ากวาราคาทุนตองมีการต้ังดอยคาของสินคาดังกลาว ซึ่งในปท่ี
ผานมา ราคาขายของถานประเภทน้ีลดลง บริษัทจึงทําการต้ังดอยคาเพ่ิม 

4. โดยปกติแลว ในหลักเกณฑท่ัวไปหากบริษัทขอกูเงินจากธนาคารเพ่ือนํามากอสรางโรงงาน 
ธนาคารท่ีปลอยกูจะขอหลักประกันในการกูเงินดังกลาว แตในสวนของการกูเงินเพ่ือเปน
เงินทุนหมุนเวียน จะไมมีการใชหลักคํ้าประกัน 

5. มีอัตราดอกเบ้ีย 4. 6% ตอป ซึ่งถูกกวาเงินกูยืมจากธนาคารท่ัวไป 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

เงินทุนหมุนเวียนของ UMS มีเพียงพอหรือไม จะมีการกูเงินจาก TTA เพ่ิมอีกหรือไม 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินกิจการของบริษัท คือ การทําใหบริษัทมีสภาพคลอง ซึ่งบริษัทไดมี
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกับบริษัท โดยการขายถานฝุน 400,000 ตัน โดยท่ี
ผานมาบริษัทมีความต้ังใจที่จะพัฒนาและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาโดยการนําถานฝุนมาอัดเม็ด 
แตเทคโนโลยีท่ีใชก็ยังไมเสถียร 100% และบริษัทไดทําการต้ังการดอยคาไปแลวน้ันก็เพ่ือปรับ
ราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาดเพ่ือใหสินคาสามารถขายไดกับราคาตลาดท่ีแทจริง ซึ่งหากขายได
บริษัทก็จะมีสภาพคลองเพ่ิมขึ้น และเม่ือบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นแลวบริษัทก็จะสามารถ
ชําระเงินกูธนาคารได เม่ือบริษัทสามารถชําระเงินกูธนาคารไดแลวน้ันบริษัทก็จะมีตนทุนทาง
การเงินลดลง ท้ังหมดน้ีเปนสิ่งท่ีทีมบริหารใหความสําคัญเพ่ือใหบริษัทมีสภาพคลองท่ีดี 
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นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

สตอกถานหิน 400,000 ตัน สะสมมาต้ังแตปไหน ซึ่งเปนปริมาณท่ีเยอะมาก 

คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

โดยลักษณะปกติของธุรกิจถานหินของบริษัท คือ บริษัทจะนําเขาถานหินเพ่ือนํามาคัดแยกให
ไดขนาดตามท่ีลูกคาตองการ ซึ่งทุกคร้ังท่ีมีการนําเขาวัตถุดิบก็จะมีการคัดแยกขนาดและจะทํา
ใหมีสัดสวนถานฝุนเกิดขึ้น จึงทําใหเกิดการสะสมของถานฝุนเปนจํานวนมาก 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

กอนท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทมีถานฝุนในสตอกปริมาณ 500,000 ตัน  
ลักษณะการนําเขาถานหินแตละเท่ียวจะมีถานฝุนในอัตรา 40 : 60  จึงทําให inventory ของ
สินคามีปริมาณถานฝุนในปริมาณท่ีไดกลาวมาน้ัน  บริษัทพยายามบริหารจัดการ inventory 
ใหลดนอยลงไป  แต 2 ปท่ีผานมาราคาท่ีบันทึกไวทางบัญชีมีราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด จึงไม
สามารถขายได บริษัทจึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการปรับดอยคาทางบัญชีดังกลาว 
เพ่ือท่ีจะสามารถขายไดและบริษัทมีสภาพคลองขึ้น 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

บริษัทจะสามารถขายสินคาใน Inventory ดังกลาวใหหมดไดภายในระยะเวลาเทาไหร จะขาย
ไดปละกี่ตัน 

คุณกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

ตามท่ีบริษัทไดสํารองดอยคาไวแลวน้ัน ปจจุบันบริษัทมีมูลคาสินคาคงคลัง 800 กวาลานบาท 
หากในอนาคตราคาตลาดยังคงท่ีไมปรับลดลงไปกวาน้ี บริษัทก็จะมีรายไดตามมูลคาดังกลาว 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

Inventory ท่ีบริษัทมีอยูน้ันมีคาใชจายในการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทไดประมาณการขายท่ี 
40,000 ตันตอเดือน ถาสามารถขายไดตามเปาหมายท่ีวางไวน้ัน จะสามารถระบาย Inventory 
ดังกลาวไดภายใน 10 เดือน ท้ังน้ี การที่บริษัทจะขาย Inventory ดังกลาว จะตองคํานึงถึงราคา
ตลาดโดยยึดหลัก Supply & Demand เพ่ือใหบริษัทไมเสียโอกาสในการรับรายไดในสวนน้ัน 
ซึ่ง marketing ของบริษัทก็พยายามบริหารจัดการ และขายในราคาท่ีดีท่ีสุด 

นายอุดม สุดสงวน 
ผูถือหุน 

บริษัทควรมีการประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือปองกันความเสี่ยงในเร่ืองของอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาว 

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ 
ผูถือหุน  

บริษัทควรจัดทํารายงานประจําป (annual report) เปนรูปเลมแทนซีดี เพ่ืองายตอการเปดอาน  
บริษัทมีกําไรหรือขาดทุนท่ีเทาไหร ขาดทุนตอหุนเทาไหร  

นายกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน (สุทธิ) 376 ลานบาท ขาดทุนตอหุน 2.45 บาท  

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ 
ผูถือหุน 

มีมูลคาทางบัญชี(Book Value) เทาไหร 

นายวศิน พูลทวี 
ผช. กก. ผจก. สายงาน 
การเงินและการบริหาร 

บริษัทมีมูลคาทางบัญชี 2.25 บาทตอหุน พาร 0.50 บาทตอหุน 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

บริษัทสามารถทํา Hedging ไดหรือไม  
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นายกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

ปจจุบัน บริษัทยังไมมีการทํา Hedging แตในฐานะท่ีบริษัทประกอบธุรกิจถานหินซึ่งถือวาเปน
สินคาโภคภัณฑ คลายคลึงกับนํ้ามัน เหล็ก ก็สามารถทํา Hedging ได มีสถาบันการเงิน
ตางประเทศรองรับ แตการทํา Hedging น้ันก็มีตนทุนเชนเดียวกัน ซึ่งราคาถานหินในตลาดโลก
มีความผันผวนอยางมาก ซึ่งถือวาเปนความเส่ียงหากจะลงทุนทํา Hedging ดังกลาว แตบริษัท
มีวิธีการปองกันความเสี่ยงในการซื้อวัตถุดิบ โดยการคํานวณอยางละเอียดถึงผลตอบแทนท่ี
บริษัทจะไดรับกอนจะพิจารณาซื้อวัตถุดิบ 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล 
ผูถือหุน 

งบกระแสเงินสดหนา 59 ในสวนของการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณน้ัน บริษัทซื้ออะไรบาง 

นายกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

โดยสวนใหญเปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารโรงงานท้ัง 2 แหง 

 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2556 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน   137,773,314 เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 
เลขานุการบริษัท รายงาน สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 และ 3 บริษัทมีผลดําเนินการขาดทุนจํานวน 376 ลานบาท 

คณะกรรมการมีความเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหบริษัทงดจายเงินปนผลสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน พ.ศ. 2556  จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทงดจายเงินปนผลประจําปตามความเห็นของคณะกรรมการ 

ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

ปท่ีผานมาบริษัทมีกําไรสะสม 18 ลานบาท มีสวนของผูถือหุน 346 ลานบาท หากปหนาบริษัท
ขาดทุนอีก บริษัทมีมาตรการการแกไขอยางไร เพราะปน้ีบริษัทขาดทุน 383 ลานบาท มีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ 241 ลานบาท หากปหนาขาดทุนเทาน้ีอีกจะมีผลใหสวนของทุนติดลบ   

นายกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัทไดตระหนักในเร่ืองดังกลาวเปนสําคัญ และจะพยายามทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2556 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ดวยคะแนน
เสียงขางมาก ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 137,773,314   เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ประธานมอบหมายให เลขานุการบริษัท เปนผูรายงานกรรมการที่ออกตามวาระ 
เลขานุการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 20 กําหนดใหกรรมการ

ออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังน้ี กรรมการท่ีตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระและอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได มีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. พลตํารวจเอก ดร.ชิดชัย  วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. คุณอุษณา  มหากิจศิริ   กรรมการ 
3. คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญในดานตางๆ ท่ีหลากหลาย  ประวัติการทํางาน

โปรงใส วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี รวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นชอบวา ผูถือหุนสมควรเลือกต้ังกรรมการที่
ออกตามวาระในป 2556 จํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง ท้ังน้ี ไดนําสงประวัติกรรมการใหแกผูถือหุนแลวตาม
เอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการ โดยแยกกรรมการเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย  ตําแหนง ประธานกรรมการ 
เห็นดวย จํานวน   137,773,314 เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

         

คุณอุษณา มหากิจศิริ ตําแหนง กรรมการ 
เห็นดวย จํานวน   137,773,314 เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล ตําแหนง กรรมการอิสระ 
เห็นดวย จํานวน   137,773,314 เสียง คิดเปนรอยละ    100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
เลขานุการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิใหบริษัท

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท 
ซึ่งขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนจะ

กําหนดเปนคราวๆ น้ัน   
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาและนําเสนอ คาตอบแทนกรรมการในป 2557 ในอัตราคงเดิม 

คือ คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ประธานและกรรมการ) เปนรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร  
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาทตอคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอคร้ัง และคณะกรรมการพิจารณา
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คาตอบแทน 7,500 บาท/คร้ัง สวนประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุม 1.2 เทาของเบี้ยประชุม ซึ่งคาเบี้ยประชุม
ดังกลาวจะจายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทาน้ัน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นชอบกับใหคงในอัตราเดิม  

ประธานไดสอบถามที่ประชุม วา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ 
ผูถือหุน 

บริษัทมีการบริหารแลวเกิดสภาพขาดทุน จึงเสนอใหลดคาตอบแทนและเบ้ียประชุมในปหนารอยละ 
50 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน   137,773,214 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9999 
ไมเห็นดวย จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0001 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

วาระที่  7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 
ประธานมอบหมายให เลขานุการบริษัท เปนผูรายงาน 
เลขานุการบริษัท รายงาน เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบ

บัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริษัทแมในการรวมบัญชีใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนบริษัทชั้น
นําและมีมาตรฐานเปนสากล มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีท่ีเหมาะสม  

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี     
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 รายละเอียดดังน้ี 

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636  
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ 
นางสาวพรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีเปนจํานวน 2,190,000 
บาท (บริษัทและบริษัทยอย) ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
คุณนรา ศรีเพ็ชร 
ผูถือหุน 

คาสอบบัญชีประจําป 2557 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 จากป 2556 สอบถามวามีการตอรองกับทางบริษัท
ผูสอบบัญชีแลวหรือไม และเห็นควรใหราคายังคงเดิมเหมือนป 2556 เน่ืองจากสถานการณทางการ
เงินของบริษัทไมดีนัก 

คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน 
กรรมการอิสระ 

ทางกรรมการตรวจสอบไดมีการเจรจาเพ่ือตอรองคาสอบบัญชีกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด แลว ซึ่งเปนบริษัทสอบบัญชีท่ีมีใบอนุญาตและติดอันดับ 3 ของโลก สาเหตุท่ีคาสอบบัญชี
เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 เน่ืองจากมีความซับซอนในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น และตองมีการไปตรวจสอบท่ี
ตางจังหวัดมากขึ้น ท้ังโรงงานนครหลวงและโรงงานสวนสม ท้ังน้ี บริษัทไดพยายามตอรองโดยขอลด
คาสอบบัญชีลงมามากท่ีสุดแลว โดยบริษัทพยายามท่ีจะรักษาคุณภาพการตรวจสอบใหละเอียดและ
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ถูกตองมากท่ีสุด และเห็นวาบริษัทจะไดรับความคุมคากับคาสอบบัญชีประจําป 2557 ท่ีเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กนอยอยางแนนอน 

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ 
ผูถือหุน 

แสดงความคิดเห็น ในสถานการณปจจุบันท่ี UMS ขาดทุนน้ัน ขอใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ชวยพิจารณาลดคาสอบบัญชีให UMS ในปตอๆ ไปดวย 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

จากการเปล่ียนรอบบัญชี จะตองมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีหรือไม อะไรบาง 

คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง 
ผูสอบบัญชี 

UMS มีรอบบัญชี 1ต.ค.-30ก.ย.ของทุกป ซึ่งทางผูสอบบัญชีมีการปดงบการเงินตามปปฏิทินของ   
UMS จึงทําใหไมตองปรับปรุงรายการใดๆ ทางบัญชีในป 2556 โดยระหวางน้ีอยูระหวางการสอบ
ทานงบการเงินในไตรมาส 1 ซึ่งในท่ีน้ีถือเปนปปฏิทินใหมและจะทราบในชวงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ 2557 วาจะตองมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีในป 2557 หรือไม 

 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชี และคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 2,190,000 บาท 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และคาตอบแทน
เปนจํานวนเงิน 2,190,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน   137,773,214 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9999 
ไมเห็นดวย จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0001 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

วาระที่  8 พิจารณาการแกไขขอบังคับบริษัท ขอที่ 44 เรื่อง รอบปบัญชีของบริษัท 
เลขานุการบริษัท รายงาน สืบเน่ืองจากบริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนอยูรอยละ 99.99 และ เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) เพ่ือให
สอดคลองกับปปฏิทินและการทํางานของบริษัท TTA ในการรวบบัญชีใหเปนชวงระยะเวลาเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรใหท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัทขอท่ี 44 เร่ือง รอบปบัญชีของบริษัท รายละเอียดดังน้ี 

จากเดิม รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 ตุลาคมและส้ินสุดลงในวันท่ี 30 กันยายนของทุกป  
เปลี่ยนเปน รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 
ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

การเปล่ียนรอบบัญชีเพ่ือใหสอดคลองกับบริษัทแม สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 หากเปน
เชนน้ันจะตองมีการนับประชุมผูถือหุนอีกคร้ังในเดือนเมษายน 2557 หรือไม เพ่ือรับรองงบการ
เงินเดือน ม.ค.-มี.ค. 57  

คุณกฤษฎา 
กรรมการผูจัดการ 

ทางบริษัทแมมีการเปล่ียนรอบบัญชี ทําให UMS ในฐานะบริษัทลูกจึงตองเปลี่ยนรอบบัญชีเพ่ือความ
สอดคลอง 

คุณธิบดี มังคะลี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และประมวลกฎหมายมหาชน ไมตองเรียกประชุมผูถือหุนใน
ป 2557 แลว และจะประชุมผูถือหุนอีกคร้ังในเดือนเมษายน 2558 เพราะตามกฎหมายบริษัท
สามารถยืดรอบบัญชีในปแรกสําหรับการเปลี่ยนรอบบัญชีได ซึ่งจะทําใหงบการเงินมีระยะเวลา
ยาวนานขึ้น  

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

ตามปกติบริษัทอื่นๆหากมีการเปล่ียนรอบบัญชี จะมีการเรียกประชุมผูถือหุนในเดือนเมษายนเพ่ือ
รับรองงบการเงินสําหรับ 3 เดือนแรก คือ ม.ค.-มี.ค. กอน  
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เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอท่ี 44 เร่ือง รอบปบัญชีของ
บริษัท 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอท่ี 44 เร่ือง รอบปบัญชีของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน   137,773,214 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9999 
ไมเห็นดวย จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0001 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 

วาระที่  9 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
คุณกฤษฎา รายงาน จากการประชุมกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 เร่ืองการทํารายการเกี่ยวโยงกับ

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 2 รายการ คือการรับความชวยทางการเงิน และการเชาพ้ืนท่ีกับบริษัทแมหรือ TTA 
โดยในวาระน้ีจะเปนการพิจารณาเร่ืองการไดรับความชวยเหลือทางการเงิน ท้ังนี้เพ่ือบริษัทจะไดนําไปใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 350 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ประเภทรายการ การรับความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทแม (TTA) 
วงเงินกูยืมเงิน จํานวน 350 ลานบาท 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.60 ตอป  
ลักษณะการกูยืม ต๋ัวสัญญาใชเงิน   
ระยะเวลาใชวงเงิน วันท่ี 30 กันยายน 2558 โดยบริษัทอาจชําระคืนกอนกําหนดหากมีสภาพคลองเพียงพอ  
การชําระคืนเงินตน เม่ือ TTA ทวงถาม  
หลักประกัน ไมมี  
บริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท แคปปตอล พลัส แอดไวซอร่ี จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหความเห็นตอการทํา

รายการดังกลาวใหกับผูถือหุน โดยใหความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบท่ี 6) 

เลขานุการบริษัท รายงาน เน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระรายการเก่ียวโยงกัน บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด เปนผูถือหุนท่ีมี
สวนไดเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี 

ประธานไดสอบถามที่ประชุม วา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

เงินกูท่ีแสดงในงบการเงินจํานวน 350 ลานบาท เปนวงเงินเดียวกับการดานรับความชวยเหลือ
ทางดานการเงินจากบริษัทแม TTA หรือไม 

คุณกฤษฎา  หลีอาภรณ
กรรมการผูจัดการ 

เปนวงเงินเดียวกัน 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

 หากเปนวงเงินเดียวกันแตยังไมไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวยสาเหตุใด UMS จึง
สามารถนําเงินน้ันมาใชได 

 เงินตนจะคืนเม่ือ TTA ทวงถาม แลวอัตราดอกเบ้ียจะคงท่ีท่ีรอยละ 4.6 หรือไม หรืออาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนได 

 หากเกิน 2 ปจะทําอยางไร 

 TTA เม่ือสิทธิ์ทวงเงินโดยให UMS ชําระเงินกูยืมทันทีหรือไม 
คุณธิบดี มังคะลี  ตลาดหลักทรัพยมีเกณฑ ณ วันท่ีกูยืมเงินจํานวน 350 ลานบาท จาก TTA ในเดือนพฤษภาคม 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  2556 ไมตองขออนุญาตจากท่ีประชุมผูถือหุนเพราะไมถึงเกณฑตลาดหลักทรัพย แตปจจุบัน
ตลาดหลักทรัพยใหนับถอยหลัง 6 เดือน แต UMS ยังไมสามารถคืนเงินกูให TTA ได จึงตองขอ
ยืดอายุการชําระเงินกูยืม ทําใหในระหวางการขอขยายเวลาคืนเงินน้ันมีขนาดเกินรายการตลาด
หลักทรัพยจึงจําเปนตองขอมติท่ีประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ี 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 4.6 ตอป เปนเวลา 2 ป 

 หาก UMS ยังไมสามารถคืนเงินกูไดภายในระยะเวลา 2 ป จะตองมีการเจรจาเพ่ือตกลงเงื่อนไข
อีกคร้ัง ซึ่งอาจจะปรับ และ/หรือ ไมปรับอัตราดอกเบ้ีย 

 จากการศึกษาและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีการกําหนดระยะเวลาการคืนเงินกู
ภายใน 2 ป ตามเงื่อนไขยังคงเปนต๋ัวสัญญาใชเงินแบบทวงถาม 

คุณนรา ศรีเพ็ชร 
ผูถือหุน 

ภายในระยะเวลา 2 ป หาก UMS ยังไมสามารถคืนเงินกู TTA ได จะมีแนวทางออกหุนให TTA 
เพ่ิมขึ้นหรือไม ซึ่งปจจุบัน UMS ก็เปนบริษัทของ TTA อยูแลว 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท TTA ถือหุนในบริษัท UMS อยูรอยละ 89 ซึ่งก็เหมือนเปนการลงทุนของ TTA ทุกการลงทุนผู
ถือหุนทุกคนคาดหวังใหผลประกอบการของการลงทุนน้ันเปนบวก สําหรับอัตราดอกเบ้ียท่ีรอยละ 
4.6 ถือเปนรายไดท่ี TTA ไดรับ และถือเปนการสรางธุรกิจใหสามารถเดินหนาตอไปได และหาก 
UMS กูเงินจากแหลงอื่นก็อาจจะไดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา ซึ่งเปนตนทุนท่ี UMS จะตองเสียเงินเพ่ิม
มากขึ้น ดังน้ัน จึงถือวาเปนการไดประโยชนท้ัง 2 ฝาย 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรับความชวยเหลือ
ทางดานการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงกัน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน   1,690,173 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9941 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ        - 
งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0059 
 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเชาพื้นที่สํานักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ประธานมอบหมายให คุณกฤษฎา เปนผูรายงาน 
คุณกฤษฎา รายงาน บริษัทจะขอเชาพ้ืนท่ีเปนสํานักงานแหงใหมกับบริษัทแม ท่ีอยูในอาคารอรกานต ท้ังน้ีเพ่ือสะดวก

ในการติดตอและประสานงานกัน และทําใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในดานน้ีไดประมาณ 140,000 บาทตอป โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

รายละเอียด ที่เดิม ที่ใหม 

พื้นที่เชา (ตรม.) 966 729 

ราคาตอตารางเมตร (บาท) 163 200 

ระยะเวลาการเชา (ป) 2 3 

คาเชาตอเดือน (บาท) 157,500 145,800 

เงินประกันการเชา 450,000 ไมมี 
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รายละเอียด ที่เดิม ที่ใหม 

เบ้ียประกัน มี ไมมี 

บริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท แคปปตอล พลัส แอดไวซอร่ี จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหความเห็นตอการทํา
รายการดังกลาวใหกับผูถือหุน โดยใหความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบท่ี 6) 

เลขานุการบริษัท รายงาน เน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระรายการเก่ียวโยงกัน บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด เปนผูถือหุนท่ีมี
สวนไดเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี 

ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

สํานักงานเดิมมีราคาเชาพ้ืนท่ีตารางเมตรละเทาไร 

คุณกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

163 บาทตอตารางเมตร ตามรายละเอียดท่ีไดแจกแจงใน Presentation 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
ผูถือหุน 

หากดูจากรายละเอียดท่ีแจกแจงตาม Presentation แลว สํานักงานใหมมีราคาเชาพ้ืนท่ีท่ีแพงกวา 
สาเหตุใดจึงยายสํานักงาน  

คุณธิบดี มังคะลี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอดีในการทํารายการ คือ การเชาพ้ืนท่ีจาก TTA 729 
ตารางเมตร เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีสํานักงานปจจุบันประมาณ 966.41 ตารางเมตร แลวพ้ืนท่ีเล็ก
ลง แมวาคาเชาตอตารางเมตรจะสูงกวาปจจุบัน แตการที่พ้ืนท่ีสํานักงานใหมมีขนาดเล็กลง จะทําให
บริษัทมีคาเชาสํานักงานตอเดือนท่ีลดลง รวมถึงสถานท่ีต้ังสํานักงานใหมมีความสะดวกในการ
เดินทางและติดตอธุรกิจกับบุคคลภายนอก และต้ังอยูอาคารเดียวกับบริษัทแม TTA ทําใหมีความ
สะดวกในการติดตอประสานงาน 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

กลาวเพ่ิมเติม ขอใหคํานึงถึงการลดคาใชจายตอเดือน เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีขนาดเล็กลง  

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติการทํารายการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการทํารายการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน   1,690,173 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9941 
ไมเห็นดวย จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0059 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 
วาระที่  11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

คุณนรา ศรีเพ็ชร 
ผูถือหุน 

ธุรกิจท่ีบริษัทไดดําเนินงานอยูหากในอนาคตมีแนวโนมท่ีไมดี บริษัทจะมีแผนทําธุรกิจอยางอื่น หรือไม 
เพราะบางบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจท่ีคลายกับ UMS มีการดําเนินงานในลักษณะอื่นไปบางแลว 
ขอใหกรรมการชวยแสดงวิสัยทัศน และทิศทางในอนาคตของบริษัท 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการ 

หนาท่ีของกรรมการบริษัททุกทานอยากทําทุกอยางเพ่ือผลประโยชนสูงสุดใหกับผูถือหุน ไมตองการให
บริษัทมีพ้ืนฐานทางการเงินในลักษณะเชนน้ี และหาธุรกิจใหมเขามาเปนตัวชวย เพราะหากบริษัทจะ
เร่ิมธุรกิจใหมเลยก็อาจเกิดความเส่ียง ซึ่งธุรกิจในปจจุบันบริษัทก็คงจะตองดํารงไว คือการซื้อขายถาน
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หินโดยจะตองลดตนทุนใหไดมากท่ีสุด ลดตนทุนทางการเงินใหไดมากท่ีสุด และหาชองทางในการทํา
กําไรใหไดมากท่ีสุด ตามท่ีไดกลาวขางตนวา Inventory จํานวน 400,000 ตัน ท่ีสะสมมาเปนเวลากวา 
2 ป เราจะตองชวยกันขายใหไดมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะสรางกระแสเงินมาจายหน้ีกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือ
เปนการลดตนทุนทางการเงินท่ีไมจําเปน คือ ดอกเบี้ย สําหรับธุรกิจใหม International Trade ทาง
กรรมการบริษัททุกทานจะนําขอสังเกตตางๆจากผูถือหุน ไปพิจารณาถึงความเส่ียงไมวาทําธุรกิจ
รวมกับจีน พมา หรือเกาหลี ฯลฯ บริษัทจะมีทีมงานและผูบริหารมืออาชีพเขามาชวยบริหารจัดการเพ่ือ
สรางประโยชนสูงสุด สถานการณปจจุบันของบริษัทไมไดขึ้นอยูกับการบริหารเพียงอยางเดียว โดยรวม
ถึงสภาวะตลาดโลกดวย คือราคาถานหินท่ีปรับตัวลดลงจากปกอนท่ีราคาประมาณ 50 USD ในปน้ีมี
ราคาประมาณ 30 USD ทําใหบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบถานหินแบบเดือนตอเดือน เน่ืองจากสาเหตุวา
ราคาวัตถุดิบลดลงทําใหราคาขายถานหินก็จะลดลงตามไปดวย บริษัทจะไมแบกรับความเส่ียงท่ีไม
สามารถคาดการณไดในอนาคต น่ีคือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง ทางทีมงานจะบริหารงานใหดีท่ีสุดเพ่ือสรางผล
ประกอบการในปหนาเปนบวกใหได ซึ่งเปนสิ่งท่ีทางกรรมการบริษัทคาดหวัง  

คุณกฤษฎา หลีอาภรณ 
กรรมการผูจัดการ 

ตามท่ีบริษัทไดทําธุรกิจซื้อขายถานหินและ Logistics ปจจุบันบริษัทยังไดศึกษาธุรกิจใหมเพ่ิมเติมไม
วาจะเปน ธุรกิจพลังงานทดแทน ไดแก โรงไฟฟา Biomass, Biogas หรือนําขยะมาปนไฟ โดยใน
รายละเอียดอยูระหวางการศึกษาอยางรอบคอบโดยมีบุคคลท่ี 3 เขามารวมวิเคราะหในความเปนไป
ของโครงการตางๆ ในสวนของ Logistics ท่ีโรงงานสวนสม หรือโรงงานนครหลวง จะพยายามหา
รายไดเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีท่ีมีอยูใหไดมากขึ้น ในรูปแบบการเชาโกดัง การใชทาเรือ หรืออื่นๆ 

พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย 
ประธาน 

กรรมการและผูบริหารพยายามผลักดันการดําเนินงานในทุกรูปแบบเพ่ือสรางประโยชนใหกับบริษัท
และผูถือหุนอยูตลอดเวลา อยางไรก็ดีขอขอบพระคุณทานผูถือหุนท่ีมารวมประชุมไมวาจะมาดวย
ตนเองหรือมอบฉันทะ และฝายบริหารจะนําขอสังเกตุของผูถือหุนไปพิจารณาและวิเคราะหเพ่ือหา
แนวทางตอไป  

 
ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันน้ี และขอใหผูถือหุนสงบัตร

ลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาท่ี และปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

(พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย) 
ประธานท่ีประชุม 


