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รายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา และ สถานที่ 

การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 
800  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ    สุขเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายนพพร   เทพสิทธา   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายพลูศกัด์ิ   ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายวรพจน์   อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
5. นายวิรัช    สุวรรณนภาศรี  กรรมการผูจ้ดัการ 
6.  ดร.เขียน    วงศสุ์รีย ์   กรรมการ 
7. ดร.กาญจนา   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นางสาวสุธิดา   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะนนัท ์  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นายพีรเจต   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
11. นางสาวปิยะดา   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
12. นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอิศราภรณ์   วิสุทธิญาณ  ผูส้อบบญัชี/ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

เร่ิมการประชุม 
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ี เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน 93 คน นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้419,003,381 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ58.53 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัประจาํปีผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 และ ก่อนเร่ิมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและ
ลงคะแนน  

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดช้ี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละคร้ัง หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออก
เสียงใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรืองดออกเสียงจึงจะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และในวาระ
การแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ จะทาํการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่คือ หน่ึง
หุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง สําหรับวาระการประชุมในวนัน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเวน้ในระระเบียบวาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้น ประธาน ไดด้าํเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2556 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ใหก้บั

ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียด ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 6 หนา้ดว้ยกนั ทั้งน้ี คณะกรรมการ
เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณารับรอง 
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ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  419,003,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ประธานมอบหมายใหน้ายพีรพล สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาดไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา

ใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีขอคณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานภาพรวมของผลการดาํเนินงานของบริษทในรอบปี 2556 ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 “ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 3,624.16 ลา้นบาท ลดลง 8.71 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 หรือ ลดลงร้อยละ 
0.24 โดยมีสาเหตุหลกั จากการท่ีราคาขายเฉล่ียของสินคา้ส่วนใหญ่ปรับตวัลดลงตามภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรา
กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงจากร้อยละ 11.73 ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 10.71 ในปี 2556  ในขณะท่ีอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  และ อตัราค่าใชจ่้ายทางการเงิน
อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาท่ีราวร้อยละ 6.82 และ 0.54 ตามลาํดบั ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 3.63 เหลือ ร้อยละ 2.39 ในปี 2556 
โดยมีกาํไรสุทธิในปี 2556 จาํนวนทั้งส้ิน 86.44 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 44.62 ลา้นบาท จากปีก่อนหนา้” 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามถึงแนวโนม้ผลประกอบการในปี 2557 จะเป็นอยา่งไร 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี  ช้ีแจงวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะขยายฐานลูกคา้ไปยงั AEC และ จะพยายามดูแลควบคุมค่าใชจ่้าย และ ลงทุนในระบบการขนส่ง

สินคา้เพ่ิมเติม  
ประธาน ไดก้ล่าวเสริมวา่ ปีท่ีผา่นมา ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเท่าในช่วงปีก่อนหนา้แต่ยอดขายของบริษทัยงัคงเท่าเดิม และ เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัลดลง จึงหวงัว่าในปลายปีน้ีเศรษฐกิจจะมีการฟ้ืนตวัดีกว่าน้ี ทั้งน้ี บริษทัจะพยายามลดตน้ทุนเพ่ือผลกัดนัให้บริษทัมีกาํไร
อยา่งเตม็ท่ี และในส่วนของการลงทุนใหม่ๆ จะตอ้งดูใหม้ัน่ใจ เพ่ือลดความเส่ียงต่างๆ  

นายฮัง่ใช ้อคัวสกุล ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามเก่ียวกบั งบกระแสเงินสดในส่วนของ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน ท่ีมีส่วนของเจา้หน้ีการคา้ 
และ หน้ีสินอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนมาก 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์กรรมการตรวจสอบ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ เจา้หน้ีการคา้ และ หน้ีสินอ่ืนๆ ของบริษทัไม่ไดเ้พ่ิมสูงข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ดงัจะ
เห็นไดจ้ากตวัเลขท่ีแสดงในงบดุล ส่วนของหน้ีสิน จะเห็นว่าเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ประมาณ 18 ลา้นบาท ในขณะท่ีเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 
ลา้นบาท และ ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานสุทธิ แลว้บริษทัมีกระแสเงินสดดีกวา่ปีท่ีผา่นมา 

เม่ือปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ไดก้ล่าวสรุปเป็นมติดงัน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ขา้งตน้ 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิการเงนิของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที่31 ธันวาคม 2556 
 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงิน
ประจาํปี 2556 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจาํปี 2556 ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
งบดุล  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 
2556 2555 2556 2555 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,785.73 1,781.97 1,231.94 1,222.67 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215.34  202.99  192.62  199.69  
สินทรัพยร์วม 2,001.07  1,921.96  1,424.57  1,422.36  
หน้ีสินหมุนเวียน 1,235.26  1,213.71  896.39  915.12  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 7.76  6.93  6.68  6.59  
หน้ีสินรวม 1,243.03  1,220.64  903.06  921.71  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 758.04  701.32  521.51  500.65  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,001.07  1,921.96  1,424.57  1,422.36  
 
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 
รายไดร้วม 3,632.31  3,638.33  2,795.05  2,844.81  
ตน้ทุนขาย 3,236.22  3,191.18  2,540.70  2,529.40  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 89.30  87.65  56.55  54.94  
ดอกเบ้ียจ่าย 19.65  21.75  14.02  15.27  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 25.31  44.56  12.45  28.86  
กาํไรสุทธิ 86.44  133.72  47.07  97.27  
กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้ 0.097  0.169  0.069  0.146  
 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)  
10.71 11.73 9.68 10.58 

อตัรากาํไรสุทธิ (%)  
2.39 3.63 1.69 3.44 

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(%)  
4.32 6.84 3.31 9.52 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  
11.40 18.76 9.21 19.44 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
0.86 0.93 0.79 0.82 

 
 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ รายละเอียดของงบการเงินประจาํปี 2556 ของบริษทั ปรากฎอยูใ่นส่วนทา้ยของรายงานประจาํปีท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
นายฮัง่ใช ้อคัวสกุล ผูถื้อหุ้น ไดซ้ักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการแจง้ว่า บริษทัไดมี้การจดทะเบียนยกเลิกบริษทัยอ่ยท่ีฮ่องกง จึงขอ

สอบถามถึงสาเหตุการยกเลิก 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด ช้ีแจงวา่ เดิมทีบริษทัมีแผนท่ีจะขยายการจดัจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศดว้ย จึงได้

จดทะเบียนบริษทัเพ่ือรองรับไว ้แต่เน่ืองจาก ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการซพัพลายสินคา้จากผูผ้ลิต ทางบริษทัจึงไดต้ดัสินใจท่ีจะยกเลิกบริษทัยอ่ยท่ีฮ่องกง
เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระค่าใชจ่้ายกบับริษทั 

ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามวา่ เหตุใดบริษทัมียอดขายเท่าเดิม แต่ ตวัเลขตน้ทุนกลบัเพ่ิมสูงข้ึน 
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นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงว่า ตามท่ีไดอ้ธิบายใหท้ราบแลว้ว่า เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับลดราคาขายสินคา้ จึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัลดลง และ เม่ือปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลง
มติ 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทาํหน้าท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 8 คน ทาํให้จาํนวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 101 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 419,358,381 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  419,358,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลประกอบการของบริษทัในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 47.07 ลา้นบาท ลดลง 50.26 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

51.64 เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของปี 2555 ท่ีมีกาํไรอยู่ท่ี 97.33 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 0.069 บาทต่อหุ้น โดยในปีน้ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินปันผล
จ่ายในคร้ังน้ีรวมทั้งส้ินประมาณ 21.48 ลา้นบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายน้ีคิดเป็นร้อยละ 45.62 ของกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2556 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั (Dividend Policy) ท่ีอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัจะทาํการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ใน วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 โดยวนั
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ กาํหนดใหว้นัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
นายฮัง่ใช ้อคัวสกุล ไดแ้สดงความเห็นว่า ขอให้บริษทัเพ่ิมขอ้มูลเก่ียวกบัวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD ให้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย และ 

ขณะน้ีตนไดร่้วมกบัผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืนๆ จดัตั้ง ชมรมผูถื้อหุ้นไทย ซ่ึงไดมี้แนวทางท่ีจะผลกัดนัให้บริษทัจดทะเบียน ไดท้าํการข้ึนเคร่ืองหมาย “XR” “XD” 
“XW” หลงัจากท่ีไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไปแลว้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย หากมีการข้ึนเคร่ืองหมายก่อน แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้ง ขอใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความยนิดีกบับริษทัท่ียงัคงสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัไดย้ึดถือแนวปฎิบติัท่ีจะทาํการข้ึนเคร่ืองหมายสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ภายหลงัจากท่ีเร่ืองดงักล่าว
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้มาโดยตลอด และเม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทาํหน้าท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 12 คน ทาํให้จาํนวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 113 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 435,515,381 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  435,515,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ  
ประธาน ขอให ้นายชยันรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจดัการท่ีดูแลการประชุม เป็นผูเ้สนอวาระน้ี  
นายชยันรินทร์ สายรังษี เสนอต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีบริษทัมีกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1 นายพละ   สุขเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
2 นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
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3 นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
4 นางสาวปิยะดา   สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น และ เป็นผูท่ี้เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซ่ึงในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านน้ี จะทาํการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัส่งประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านใหก้บั
ผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 หลงัจากนั้น จึงไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดซ้กัถาม  

ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นวา่ ควรใหก้รรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้ง ไดแ้สดงวิสัยทศัน์ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ วา่มีความเขา้ใจในธุรกิจหรือไม่ 
นายฮัง่ใช ้อดัวสกุล ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นวา่ เท่าท่ีติดตามบริษทัมาโดยตลอด เห็นวา่ บริษทัมีการสรรหาบุคคลท่ีมีความเขา้ใจในธุรกิจ และ มี

คุณสมบติัท่ีดี 
ประธาน ไดก้ล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมอีก นายชยันรินทร์ สายรังษี ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย

เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพละ สุขเวช กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายพละ สุขเวช กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  435,515,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
ต่อจากนั้น เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรพล สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายพีรพล สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

เป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  435,515,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนางสาวปิยะนนัท ์สุวรรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการ
อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  435,515,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีก

วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  435,515,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 ประธาน ไดส้รุปมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ ดงัน้ี  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธาน เสนอท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4.0 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรา

เดียวกบัปีท่ีผา่นมา 
 



สิง่ทีแ่นบมา 1 หนา้ 6/6 
ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  435,515,381 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4523  แห่งบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2557 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี สาํนกังานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2557 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 820,000.- 
บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนด
ค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
นายฮัง่ใช ้อคัวสกุล ไดส้อบถามถึง ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป็นเพราะเหตุใด พร้อมทั้งขอใหมี้การลงขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 

ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบดว้ย 
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชี แห่ง บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ไดช้ี้แจงวา่ ทางบริษทัมีการคิดค่าสอบบญัชี โดยประเมิน

จากชัว่โมงการทาํงานท่ีบริษทัใชใ้นการปฎิบติังานในปีท่ีผา่นมา  
 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ในปีท่ีผา่นมา ทางผูส้อบบญัชี ไดมี้การขอข้ึนค่าสอบบญัชีเน่ืองจากมีงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงทางกรรมการตรวจสอบ ไดข้อใหค้งราคาใกลเ้คียงเดิมไวก่้อน อยา่งไรกต็ามในปีน้ี ทางผูส้อบไดข้อข้ึนค่าสอบบญัชีอีก ซ่ึง ไดข้อเพ่ิมสูงกวา่ท่ีเสนอน้ี 
ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การต่อรองไป และ เห็นวา่ ราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสม เม่ือพิจารณาจากระดบัค่าสอบบญัชีของบริษทัอ่ืนๆ  นอกจากน้ี 
บริษทั มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนักบับริษทัยอ่ย เพ่ือความสะดวก และ ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัทาํงบการเงินรวม 

และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 ของบริษทั และ กาํหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  435,075,267 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย        440,114 เสียง 
งดออกเสียง             -0-  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอืน่ๆ 
เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก ประธานไดก้ล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.35 น. และ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ัง

น้ี 
 
 
 

                                   ประธานที่ประชุม    
                                                  (นายพละ สุขเวช)       
 

                                   ผู้บันทึกการประชุม 
  (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 


