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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และ สถานที่ 
การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 2 ชัน้ 9 โรงแรม 

รอยลั ซิตี ้เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ   สขุเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายนพพร   เทพสทิธา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายพลูศกัดิ์   ตนัสทิธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายวรพจน์   อชุไุพบลูย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
5. นายวิรัช    สวุรรณนภาศรี  กรรมการผู้จดัการ 
6.  ดร.เขียน    วงศ์สรีุย์   กรรมการ 
7. ดร.กาญจนา   สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นางสาวสธิุดา   สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะนนัท์   สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นายพีรเจต   สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
11. นางสาวปิยะดา   สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
12. นายพีรพล   สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 
ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศิราภรณ์   เอือ้อมรกลุ  ผู้สอบบญัชี/ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
2. นางสาวอิศราภรณ์   วิสทุธิญาณ  ผู้สอบบญัชี/ บริษัท ส านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
 

เร่ิมการประชุม 
นายพละ สขุเวช ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 91 คน นับจ านวนหุ้ นรวมกันได้ 

385,421,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ56.69 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงได้
กลา่วเปิดการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 และ ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ประธาน แจ้งให้ฝ่ายเลขานกุารฯ 
ได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุถึงวิธีการออกเสยีงและลงคะแนน  
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ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน โดยการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ หรือแตล่ะครัง้ หากไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือ

งดออกเสยีงให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวาระดงักลา่ว หากมีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และในวาระการแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จะท าการพิจารณาลงมติเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่คือ หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง  

 

จากนัน้ ประธาน ได้ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2555 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 20 

เมษายน 2555 ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ซึง่มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 6 
หน้าด้วยกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไว้อย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณารับรอง 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วนัท่ี 20 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  385,421,177 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน

รอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกบัเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่สง่มา
ด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  
 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

“ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,615.45  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 355.83 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2554 หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.92 โดยมีสาเหตสุ าคญั จากการท่ี บริษัทได้รับโอนสนิค้าบางตวัมาจาก ESSO และ บริษัทมีการขยายฐานลกูค้าได้
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในสว่นของสนิค้าจ าพวก White Spirit และ Isopropyl Alcohol อยา่งไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่
ลดลงจากร้อยละ 13.1 ในปี 2554 เหลอื ร้อยละ 11.73 ในปี 2555  โดยมีสาเหตจุาก ราคาขายของสนิค้าสว่นใหญ่ปรับตวัลดลงตามการแข่งขนั
ที่เพิ่มสงูขึน้  ในขณะ อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  และ อตัราค่าใช้จ่ายทางการเงิน อยู่ในระดบัที่ใกล้เคี ยงกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิ ลดลงจากร้อยละ 4.81 ในปี 2554 เหลอื ร้อยละ 3.63 ในปี 2555 โดยมีก าไรสทุธิในปี 2555 จ านวนทัง้สิน้ 131 ล้านบาท 
ลดลงประมาณ 26 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า และ ทัง้หมดคือ ภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา” 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม เมื่อปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการซึง่รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา และ โดย ประธาน ได้กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิการเงนิของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด วนัที่31 ธันวาคม 2555 
 

 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวม
ของงบการเงินประจ าปี 2555 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ให้ที่ประชมุทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2555 ให้ที่ประชมุทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
งบดลุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 
2555 2554 2555 2554 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,718.97  1,441.61  1,222.67  959.39  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 197.56  203.27  197.43  198.13  
สนิทรัพย์รวม 1,916.53  1,644.88  1,420.10  1,157.52  
หนีส้นิหมนุเวียน 1,213.71  1,012.92  915.12  696.58  
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 4.53  5.58  4.22  4.14  
หนีส้นิรวม 1,218.24  1,018.50  919.34  700.72  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 698.29  626.38  500.76  456.80  
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,916.53  1,644.88  1,420.10  1,157.52  
 

งบก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1มกราคม ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม  
(หนว่ย:ล้านบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 
รายได้รวม 3,638.33  3,266.85  2,844.81  2,657.98  
ต้นทนุขาย 3,191.18  2,821.41  2,529.40  2,320.28  
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 247.13  226.28  174.01  155.66  
ดอกเบีย้จ่าย 21.75  17.66  15.27  12.47  
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 47.21  44.79  28.80  32.33  
ก าไรสทุธิ 131.06  156.71  97.33  137.24  
ก าไรสทุธิ ตอ่ หุ้น 0.166  0.229  0.146  0.208  
 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  11.73  13.44  10.58  12.03  

อตัราก าไรสทุธิ (%)  3.63  4.81  3.44  5.20  

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (%)  6.84  9.52  6.85  11.86  
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อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  18.76  25.03  19.44  30.04  

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.93  0.92  0.82  0.69  
 

 ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจ าปี 2555 ของบริษัท ปรากฎอยู่ในส่วนท้ายของรายงานประจ าปีที่
บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานได้กลา่ว เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมต ิ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการที่ท าหน้าที่ดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิม่ขึน้ 19 คน ท าให้จ านวนผู้

ถือหุ้นทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมประชมุ ณ ขณะนีเ้พิ่มเป็น 110 คน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 393,367,419 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.86 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 

มติทีป่ระชมุ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  393,367,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีก าไรสทุธิ 97.33 ล้านบาท ลดลง 39.91 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 29.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่มีก าไรอยู่ที่  137.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้ น 0.146 บาทต่อหุ้ น โดยในปีนี ้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 
0.065 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายในครัง้นีร้วมทัง้สิน้ประมาณ 44.19 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนีค้ิดเป็นร้อยละ 45.41 ของ
ก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิ ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 8 
พฤษภาคม 2556โดยวนัดงักลา่วคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดให้วนัที่ 9 พฤษภาคม 2556 
เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาลงมติ  
  

มติที่ประชมุ ที่ประชมุที่ประชมุพจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 
0.065 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  393,367,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ประธาน แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ในปีนีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ 4 ทา่น ได้แก่     



  

สิง่ทีแ่นบมา 1 หนา้ 5/6 
1 นายนพพร  เทพสทิธา   ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
2 นายพลูศกัดิ์  ตนัสทิธิพนัธ์   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3 นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4 ดร.เขียน  วงศ์สรีุย์   กรรมการ 
ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ 

ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตามเดิมอีกวาระหนึง่ซึง่ในการอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นนี ้จะท าการลงมติเป็น รายบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทได้
จดัสง่ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ทา่นให้กบัผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

หลงัจากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าที่ดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึน้ 5 คน ท าให้จ านวนผู้
ถือหุ้นทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ ณ ขณะนี ้เพิ่มเป็น 115 คน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 393,595,419 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ นายนพพร เทพสทิธา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้นายนพพร เทพสทิธา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีก

วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  393,595,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

  

ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตามเดิมทกุ
ประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  393,595,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 
 

ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้นายวรพจน์ อชุุไพบูลย์วงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุก
ประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  393,595,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 
ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ดร. เขียน วงศ์สรีุย์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้ดร. เขียน วงศ์สรีุย์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีก

วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 



  

สิง่ทีแ่นบมา 1 หนา้ 6/6 
เห็นด้วย  393,595,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง  -0- เสยีง 
 

 ประธาน ได้สรุปมติที่ประชมุเก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ดงันี ้ 
 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
 

ประธาน แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 แหง่บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2556 และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
คนอื่นของบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ส านกังานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่ว
ข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้เสยี กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 
และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2556 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงาน
นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ของบริษัท และ 
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

เห็นด้วย  393,595,419 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย  -0- เสยีง 
งดออกเสยีง               -0- เสยีง 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
 

ประธานได้กลา่วเชิญชวน ให้ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถาม  หรือ แสดงความเห็นใดๆ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม หรือ แสดงความ
คิดเห็น ประธาน จึงได้กลา่ว ปิดประชมุ ในเวลา 10.45 น พร้อมทัง้ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่เสยีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 
 

 
                     _____ ประธานที่ประชุม    
                          (นายพละ สุขเวช)       

 
 
                         _____ ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 




