รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
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วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่ นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิ ต้ ี เลขที่
800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายพละ
2.
นายนพพร
3.
นายพูลศักดิ์
4.
นายวรพจน์
5.
นายวิรัช
6.
ดร.เขียน
7.
ดร.กาญจนา
8.
นางสาวสุ ธิดา
9.
นางสาวปิ ยะนันท์
10.
นายพีรเจต
11.
นางสาวปิ ยะดา
12.
นายพีรพล

สุ ขเวช
เทพสิ ทธา
ตันสิ ทธิพนั ธ์
อุชุไพบูลย์วงศ์
สุ วรรณนภาศรี
วงศ์สุรีย ์
สุ วรรณนภาศรี
สุ วรรณนภาศรี
สุ วรรณนภาศรี
สุ วรรณนภาศรี
สุ วรรณนภาศรี
สุ วรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ที่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุม
1.
นางสาวอิศราภรณ์

วิสุทธิญาณ

ผูส้ อบบัญชี/ บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด

เริ่มการประชุม
นายพละ สุ ขเวช ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 93 คน นับจํานวนหุ ้นรวมกันได้ 419,003,381 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ58.53 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญประจําปี ผู ้
ถือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 และ ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสี ยงและ
ลงคะแนน
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ช้ ี แจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อแต่ละครั้ง หากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื องดออก
เสี ยงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิวาระดังกล่าว หากมีผถู ้ ือหุ น้ คัดค้านหรื องดออกเสี ยงจึงจะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระ
การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ จะทําการพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่ ง
หุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยง สําหรับวาระการประชุ มในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ยกเว้นในระระเบียบวาระที่ 2 ซึ่ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้น ประธาน ได้ดาํ เนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ส่ งสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้กบั
ท่านผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่ งมีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 6 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง
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ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2556 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
419,003,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาดได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ขอคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ ง
บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริ ษทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
“ในปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,624.16 ล้านบาท ลดลง 8.71 ล้านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 หรื อ ลดลงร้อยละ
0.24 โดยมีสาเหตุหลัก จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของสิ นค้าส่ วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รา
กําไรขั้นต้นที่ลดลงจากร้อยละ 11.73 ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 10.71 ในปี 2556 ในขณะที่อตั ราค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และ อัตราค่าใช้จ่ายทางการเงิน
อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมาที่ราวร้อยละ 6.82 และ 0.54 ตามลําดับ ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ ลดลงจากร้อยละ 3.63 เหลือ ร้อยละ 2.39 ในปี 2556
โดยมีกาํ ไรสุ ทธิในปี 2556 จํานวนทั้งสิ้ น 86.44 ล้านบาท ลดลงประมาณ 44.62 ล้านบาท จากปี ก่อนหน้า”
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2557 จะเป็ นอย่างไร
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ชี้แจงว่า บริ ษทั มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยัง AEC และ จะพยายามดูแลควบคุมค่าใช้จ่าย และ ลงทุนในระบบการขนส่ ง
สิ นค้าเพิ่มเติม
ประธาน ได้กล่าวเสริ มว่า ปี ที่ผา่ นมา ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเท่าในช่วงปี ก่อนหน้าแต่ยอดขายของบริ ษทั ยังคงเท่าเดิม และ เนื่ องจากการแข่งขันที่เพิ่มมาก
ขึ้นทําให้อตั รากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ลดลง จึงหวังว่าในปลายปี นี้ เศรษฐกิจจะมีการฟื้ นตัวดีกว่านี้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะพยายามลดต้นทุนเพื่อผลักดันให้บริ ษทั มีกาํ ไร
อย่างเต็มที่ และในส่ วนของการลงทุนใหม่ๆ จะต้องดูให้มนั่ ใจ เพื่อลดความเสี่ ยงต่างๆ
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถามเกี่ยวกับ งบกระแสเงินสดในส่ วนของ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนิ นงาน ที่มีส่วนของเจ้าหนี้ การค้า
และ หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาก
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า เจ้าหนี้การค้า และ หนี้ สินอื่นๆ ของบริ ษทั ไม่ได้เพิ่มสู งขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ดังจะ
เห็นได้จากตัวเลขที่แสดงในงบดุล ส่ วนของหนี้ สิน จะเห็นว่าเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าประมาณ 18 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 3
ล้านบาท และ ในส่ วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสุ ทธิ แล้วบริ ษทั มีกระแสเงินสดดีกว่าปี ที่ผา่ นมา
เมื่ อปรากฎว่าไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้นใดซักถามเพิ่ มเติ มอี ก ประธาน จึ ง เสนอให้ที่ ประชุ มรั บทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ่ งรวมถึ งผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุ ปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม
ข้างต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ่ งรวมถึงผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการเงินของบริษัทสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด วันที่31 ธันวาคม 2556
ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงิน
ประจําปี 2556 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงินประจําปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม
2556
1,785.73
215.34
2,001.07
1,235.26
7.76
1,243.03
758.04
2,001.07

งบเฉพาะกิจการ
2555
1,781.97
202.99
1,921.96
1,213.71
6.93
1,220.64
701.32
1,921.96

งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
รายได้รวม
3,632.31
ต้นทุนขาย
3,236.22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
89.30
ดอกเบี้ยจ่าย
19.65
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
25.31
กําไรสุ ทธิ
86.44
กําไรสุ ทธิ ต่อ หุน้
0.097

2555
3,638.33
3,191.18
87.65
21.75
44.56
133.72
0.169

2556
1,231.94
192.62
1,424.57
896.39
6.68
903.06
521.51
1,424.57

2555
1,222.67
199.69
1,422.36
915.12
6.59
921.71
500.65
1,422.36

งบเฉพาะกิจการ
2556
2,795.05
2,540.70
56.55
14.02
12.45
47.07
0.069

2555
2,844.81
2,529.40
54.94
15.27
28.86
97.27
0.146

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
งบการเงินรวม
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบเฉพาะกิจการ

2556
10.71

2555
11.73

2556
9.68

2555
10.58

2.39

3.63

1.69

3.44

4.32

6.84

3.31

9.52

11.40

18.76

9.21

19.44

0.86

0.93

0.79

0.82

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจําปี 2556 ของบริ ษทั ปรากฎอยูใ่ นส่ วนท้ายของรายงานประจําปี ที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ผูถ้ ือหุ ้น ได้ซักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการแจ้งว่า บริ ษทั ได้มีการจดทะเบียนยกเลิกบริ ษทั ย่อยที่ฮ่องกง จึงขอ
สอบถามถึงสาเหตุการยกเลิก
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาด ชี้แจงว่า เดิมทีบริ ษทั มีแผนที่จะขยายการจัดจําหน่ายไปยังต่างประเทศด้วย จึงได้
จดทะเบียนบริ ษทั เพื่อรองรับไว้ แต่เนื่องจาก ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการซัพพลายสิ นค้าจากผูผ้ ลิต ทางบริ ษทั จึงได้ตดั สิ นใจที่จะยกเลิกบริ ษทั ย่อยที่ฮ่องกง
เพื่อไม่ให้เป็ นภาระค่าใช้จ่ายกับบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามว่า เหตุใดบริ ษทั มียอดขายเท่าเดิม แต่ ตัวเลขต้นทุนกลับเพิ่มสู งขึ้น
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นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า ตามที่ได้อธิ บายให้ทราบแล้วว่า เนื่ องจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้น บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที่จะต้อง
ปรับลดราคาขายสิ นค้า จึงทําให้อตั รากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ลดลง และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลง
มติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ ทาํ หน้าที่ ดูแลการประชุ มได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มเพิ่มขึ้นอีก 8 คน ทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็ น 101 คน นับเป็ นจํานวนหุน้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 419,358,381 หุน้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 58.58 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
419,358,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปันผล
ประธาน แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ในปี 2556 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 47.07 ล้านบาท ลดลง 50.26 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ
51.64 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผลประกอบการของปี 2555 ที่ มีกาํ ไรอยู่ที่ 97.33 ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นกําไรต่อหุ ้น 0.069 บาทต่อหุ ้น โดยในปี นี้ คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 0.030 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผล
จ่ายในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ นประมาณ 21.48 ล้านบาท โดยเงินปั นผลที่จ่ายนี้ คิดเป็ นร้อยละ 45.62 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2556 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั (Dividend Policy) ที่อตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทําการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยวัน
ดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และ กําหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ได้แสดงความเห็นว่า ขอให้บริ ษทั เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวันขึ้นเครื่ องหมาย XD ให้ทราบในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย และ
ขณะนี้ ตนได้ร่วมกับผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยอื่นๆ จัดตั้ง ชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย ซึ่ งได้มีแนวทางที่จะผลักดันให้บริ ษทั จดทะเบียน ได้ทาํ การขึ้นเครื่ องหมาย “XR” “XD”
“XW” หลังจากที่ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อย หากมีการขึ้นเครื่ องหมายก่อน แต่ไม่ได้รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้ง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความยินดีกบั บริ ษทั ที่ยงั คงสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ได้ยึดถือแนวปฎิบตั ิที่จะทําการขึ้นเครื่ องหมายสําคัญที่อาจส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้น ภายหลังจากที่เรื่ องดังกล่าว
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้วมาโดยตลอด และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาํ หน้าที่ ดูแลการประชุ มได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุ มเพิ่มขึ้นอีก 12 คน ทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็ น 113 คน นับเป็ นจํานวนหุน้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 435,515,381 หุน้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 60.84 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
435,515,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธาน ขอให้ นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ฝ่ ายจัดการที่ดูแลการประชุม เป็ นผูเ้ สนอวาระนี้
นายชัยนริ นทร์ สายรังษี เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี นี้บริ ษทั มีกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
1 นายพละ
สุ ขเวช
2 นายพีรพล
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
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นางสาวปิ ยะนันท์
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
นางสาวปิ ยะดา
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
ซึ่ งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็ นผูท้ ี่เหมาะสมโดยมีความรู ้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทําการลงมติเป็ น รายบุคคล ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 หลังจากนั้น จึงได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่า ควรให้กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แสดงวิสัยทัศน์ ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ ว่ามีความเข้าใจในธุรกิจหรื อไม่
นายฮัง่ ใช้ อัดวสกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่า เท่าที่ติดตามบริ ษทั มาโดยตลอด เห็นว่า บริ ษทั มีการสรรหาบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจ และ มี
คุณสมบัติที่ดี
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมอีก นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดย
เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพละ สุ ขเวช กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพละ สุ ขเวช กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
435,515,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรพล สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีรพล สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
435,515,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการ
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
435,515,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิ ยะดา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิ ยะดา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
435,515,381
เสี ยง
-0เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ประธาน ได้สรุ ปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ ดังนี้
3
4

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตรา
เดียวกับปี ที่ผา่ นมา

สิง่ ทีแ่ นบมา 1 หน้า 6/6
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
435,515,381
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4523 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2557 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สํานักงานสอบบัญชี และ ผูส้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2557 เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 820,000.บาท (แปดแสนสองหมื่ นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนื อจากการสอบบัญชี ประจําปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ี อาํ นาจพิจารณากําหนด
ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ได้สอบถามถึง ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสู งขึ้น เป็ นเพราะเหตุใด พร้อมทั้งขอให้มีการลงข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบด้วย
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้ อบบัญชี แห่ง บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ช้ ีแจงว่า ทางบริ ษทั มีการคิดค่าสอบบัญชี โดยประเมิน
จากชัว่ โมงการทํางานที่บริ ษทั ใช้ในการปฎิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา
นายนพพร เทพสิ ทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี ที่ผา่ นมา ทางผูส้ อบบัญชี ได้มีการขอขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากมีงานที่เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งทางกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้คงราคาใกล้เคียงเดิมไว้ก่อน อย่างไรก็ตามในปี นี้ ทางผูส้ อบได้ขอขึ้นค่าสอบบัญชีอีก ซึ่ ง ได้ขอเพิ่มสู งกว่าที่เสนอนี้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการต่อรองไป และ เห็นว่า ราคาที่เสนอมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากระดับค่าสอบบัญชีของบริ ษทั อื่นๆ นอกจากนี้
บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้ผสู ้ อบบัญชีรายเดียวกันกับบริ ษทั ย่อย เพื่อความสะดวก และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทํางบการเงินรวม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ของบริ ษทั และ กําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
435,075,267
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
440,114
เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ อีก ประธานได้กล่าว ปิ ดประชุม ในเวลา 11.35 น. และ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เสี ยสละเวลามาเข้าร่ วมประชุมในครั้ง
นี้

ประธานที่ประชุม
(นายพละ สุ ขเวช)
ผู้บันทึกการประชุม
(นางวราภรณ์ ทองโพธิ์)

