สิง่ ทีแ่ นบมา 1 หน้า 1/6

รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปิ่ นเกล้ า 2 ชัน้ 9 โรงแรม
รอยัล ซิตี ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายพละ
2.
นายนพพร
3.
นายพูลศักดิ์
4.
นายวรพจน์
5.
นายวิรัช
6.
ดร.เขียน
7.
ดร.กาญจนา
8.
นางสาวสุธิดา
9.
นางสาวปิ ยะนันท์
10.
นายพีรเจต
11.
นางสาวปิ ยะดา
12.
นายพีรพล

สุขเวช
เทพสิทธา
ตันสิทธิพนั ธ์
อุชไุ พบูลย์วงศ์
สุวรรณนภาศรี
วงศ์สรุ ี ย์
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ท่ ไี ด้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุม
1.
นางสาวศิราภรณ์
2.
นางสาวอิศราภรณ์

เอื ้ออมรกุล
วิสทุ ธิญาณ

ผู้สอบบัญชี/ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ผู้สอบบัญชี/ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

เริ่มการประชุม
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ขณะนี ม้ ี ผ้ ูถื อ หุ้น มาประชุม โดยตนเองและมอบฉัน ทะจ านวน 91 คน นับ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้
385,421,177 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ56.69 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงได้
กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 และ ก่อนเริ่ มเข้ าสูก่ ารพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน แจ้ งให้ ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ ชี ้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน
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ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อแต่ละครัง้ หากไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรือ
งดออกเสียงให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิวาระดังกล่าว หากมีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านหรื องดออกเสียงจึงจะให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน และในวาระการแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดตามวาระ จะทาการพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
จากนัน้ ประธาน ได้ ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2555
ประธาน แถลงต่อที่ป ระชุมว่า บริ ษัทได้ จัดส่งสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2555 ให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ซึง่ มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 6
หน้ าด้ วยกัน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณารับรอง
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2555 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
385,421,177 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ประธานมอบหมายให้ นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาดได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมาให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานภาพรวมของผลการดาเนินงานของบริ ษทในรอบปี 2555 ให้ ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
“ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 3,615.45 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 355.83 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2554 หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.92 โดยมีสาเหตุสาคัญ จากการที่ บริ ษัทได้ รับโอนสินค้ าบางตัวมาจาก ESSO และ บริ ษัทมีการขยายฐานลูกค้ าได้
เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะในส่วนของสินค้ าจาพวก White Spirit และ Isopropyl Alcohol อย่างไรก็ตาม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั รากาไรขันต้
้ นที่
ลดลงจากร้ อยละ 13.1 ในปี 2554 เหลือ ร้ อยละ 11.73 ในปี 2555 โดยมีสาเหตุจาก ราคาขายของสินค้ าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามการแข่งขัน
ที่เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะ อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และ อัตราค่าใช้ จ่ายทางการเงิน อยู่ในระดับที่ใกล้ เคี ยงกับปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้
บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ ลดลงจากร้ อยละ 4.81 ในปี 2554 เหลือ ร้ อยละ 3.63 ในปี 2555 โดยมีกาไรสุทธิในปี 2555 จานวนทังสิ
้ ้น 131 ล้ านบาท
ลดลงประมาณ 26 ล้ านบาท จากปี ก่อนหน้ า และ ทังหมดคื
้
อ ภาพรวมของผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี ที่ผา่ นมา”
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม เมื่อปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับ ทราบรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการซึง่ รวมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา และ โดย ประธาน ได้ กล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการซึ่ง รวมถึ ง ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี ที่ ผ่า นมาตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น

สิง่ ทีแ่ นบมา 1 หน้า 3/6
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเงินของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด วันที่31 ธันวาคม 2555

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้ รายงานสรุ ปภาพรวม
ของงบการเงินประจาปี 2555 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจาปี 2555 ให้ ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554
1,718.97
1,441.61
197.56
203.27
1,916.53
1,644.88
1,213.71
1,012.92
4.53
5.58
1,218.24
1,018.50
698.29
626.38
1,916.53
1,644.88

งบเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,222.67
959.39
197.43
198.13
1,420.10
1,157.52
915.12
696.58
4.22
4.14
919.34
700.72
500.76
456.80
1,420.10
1,157.52

งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย:ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
รายได้ รวม
3,638.33
3,266.85
ต้ นทุนขาย
3,191.18
2,821.41
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
247.13
226.28
ดอกเบี ้ยจ่าย
21.75
17.66
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
47.21
44.79
กาไรสุทธิ
131.06
156.71
กาไรสุทธิ ต่อ หุ้น
0.166
0.229

งบเฉพาะกิจการ
2555
2554
2,844.81
2,657.98
2,529.40
2,320.28
174.01
155.66
15.27
12.47
28.80
32.33
97.33
137.24
0.146
0.208

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินรวม
2555

2554

งบเฉพาะกิจการ
2555
2554

อัตรากาไรขันต้
้ น (%)

11.73

13.44

10.58

12.03

อัตรากาไรสุทธิ (%)

3.63

4.81

3.44

5.20

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

6.84

9.52

6.85

11.86
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

18.76

25.03

19.44

30.04

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.93

0.92

0.82

0.69

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจาปี 2555 ของบริ ษัท ปรากฎอยู่ในส่วนท้ ายของรายงานประจาปี ที่
บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานได้ กล่าว เชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้ าที่ดแู ลการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิม่ ขึ ้น 19 คน ทาให้ จานวนผู้
ถือหุ้นทังหมดที
้
เ่ ข้ าร่วมประชุม ณ ขณะนี ้เพิ่มเป็ น 110 คน นับเป็ นจานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 393,367,419 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 57.86 ของ
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
393,367,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริ ษัทในปี 2555 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 97.33 ล้ านบาท ลดลง 39.91 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 29.08 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2554 ที่ มี ก าไรอยู่ที่ 137.24 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นก าไรต่อ หุ้น 0.146 บาทต่อ หุ้น โดยในปี นี ้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ในอัตราหุ้นละ
0.065 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลจ่ายในครัง้ นี ้รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 44.19 ล้ านบาท โดยเงินปั นผลที่จ่ายนีค้ ิดเป็ นร้ อยละ 45.41 ของ
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทในปี 2555 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบาย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท (Dividend Policy) ที่อตั ราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิ ทัง้ นี ้ บริ ษัท จะทาการจ่ ายเงิ น ปั น ผลดัง กล่าวให้ กับผู้ถือ หุ้น ที่มี รายชื่ อ ปรากฎอยู่ใ นสมุดทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัท ใน วัน ที่ 8
พฤษภาคม 2556โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และ กาหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2556
เป็ นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลภายใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ
0.065 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
393,367,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง 4 ท่าน ได้ แก่
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1 นายนพพร เทพสิทธา
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3 นายวรพจน์ อุชไุ พบูลย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4 ดร.เขียน
วงศ์สรุ ี ย์
กรรมการ
ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน และ เป็ นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนันคณะกรรมการจึ
้
งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
ทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึง่ ซึง่ ในการอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านนี ้ จะทาการลงมติเป็ น รายบุคคล ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้
จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 4 ท่านให้ กบั ผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
หลังจากนัน้ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึง ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้ าที่ดแู ลการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ขึ ้น 5 คน ทาให้ จานวนผู้
ถือหุ้นทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ณ ขณะนี ้ เพิ่มเป็ น 115 คน นับเป็ นจานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 393,595,419 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 57.89 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ นายนพพร เทพสิทธา กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนายนพพร
้
เทพสิทธา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
393,595,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตังนายพู
้
ลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังนายพู
้
ลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุก
ประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
393,595,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตังนายวรพจน์
้
อุชไุ พบูลย์วงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตังนายวรพจน์
้
อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุก
ประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
393,595,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตังดร.
้ เขียน วงศ์สรุ ี ย์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตังดร.
้ เขียน วงศ์สรุ ี ย์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

393,595,419
-0-0-

เสียง
เสียง
เสียง

ประธาน ได้ สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดตามวาระ ดังนี ้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน แจ้ งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ แต่งตัง้ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2556 และในกรณีที่ผ้ สู อบ
บัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต
คนอื่นของบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ ทังนี
้ ้ สานักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าว
ข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสีย กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดัง กล่าวแต่อย่างใด
และ กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2556 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีงาน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 ของบริ ษัท และ
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
393,595,419 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ประธานได้ กล่าวเชิญชวน ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ ซกั ถาม หรื อ แสดงความเห็นใดๆ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม หรื อ แสดงความ
คิดเห็น ประธาน จึงได้ กล่าว ปิ ดประชุม ในเวลา 10.45 น พร้ อมทังได้
้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้

_____ ประธานที่ประชุม
(นายพละ สุขเวช)

_____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางวราภรณ์ ทองโพธิ์)

