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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และ สถานที่ 

การประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม รอยลั ซติี ้เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
10700 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ  สขุเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายนพพร  เทพสทิธา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
5. ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   กรรมการอิสระ 
6. นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
7. นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
8.  นางสาวสธิุดา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางชลรส  สนัตอิศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชี/ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายชยันรินทร์  สายรังษี   ท่ีปรึกษาบริษัท 
 

เร่ิมการประชุม 
นายพละ สขุเวช ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ี เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชมุว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาประชมุโดยตนเองและมอบฉนัทะจ านวน 101 คน นบั

จ านวนหุ้นรวมกนัได้ 441,099,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 และ 
ก่อนเร่ิมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจดัการท่ีดูแลการประชุม ได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน  
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ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดแูลการประชมุ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนน
ในแตล่ะวาระ หรือแตล่ะครัง้ หากไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวาระ
ดงักล่าว หากมีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และในวาระการ
แต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จะท าการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้ นเท่ากับหนึ่งเสียง ส าหรับวาระการประชุมในวันนี ้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในระ
ระเบียบวาระท่ี 2 ซึง่เป็นเร่ืองเพื่อทราบ ไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธาน ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ มีค าถามใดๆ ท่ีต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายฮัง่ใช้ อคัวสกลุ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะเก่ียวกบั การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุของบริษัท โดย
เห็นว่า บริษัทควรมีการว่าจ้าง บริษัทจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อมาดูแลเก่ียวกับการลงทะเบียนของ
บริษัทในปีหน้า หรือ บริษัทควรมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงคร่ึง เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นไมใ่ห้รอนานเกินไป  

 

ประธาน ได้กลา่วขอบคณุส าหรับความคดิเห็น โดยจะรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณาตอ่ไป 
 

จากนัน้ ประธาน ได้ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทได้จดัสง่ส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ให้กับท่านผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมี
รายละเอียด ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 ซึง่มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 7 หน้าด้วยกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึก
รายงานการประชมุดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณารับรอง 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมต ิ
 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2558 ซึง่ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  441,099,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถงึผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
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ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดได้รายงานผล
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ  พร้อมกับเสนอท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบั
ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  
 

 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทในรอบปี 2558 ให้ท่ี
ประชมุทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,028 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 721 
ล้านบาท โดยมีก าไรขัน้ต้น 392 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3 ล้านบาท และ มีก าไรสทุธิ 110 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16 ล้านบาท ซึง่ถ้าพิจารณาในภาพรวมบริษัทยงัคงสามารถรักษาการท าก าไรไว้ได้ โดยมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้น และ ก าไรสุทธิ ท่ีปรับตวัดีขึน้  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัท นัน้ยังคงได้รับผลกระทบจากการ
ปรับตวัลดลงของราคาน า้มนัในตลาดโลกท าให้ราคาสินค้าท่ีเก่ียวข้องปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณขายอยู่
ในระดบัใกล้เคียงเดิมจึงท าให้ยอดขายในส่วนของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ต้นได้ปรับตวัเพิ่มขึน้
จากปีก่อนหน้า  

ตอ่จากนัน้ นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมยอดรายได้ ก าไรขัน้ต้น และ ก าไรสทุธิของ
บริษัทในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2554-2558) โดยในชว่ง 3 ปีหลงัอตัราก าไรขัน้ต้น และ ก าไรสทุธิ ได้ปรับตวัเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง 

 

 ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ซึง่มาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามวา่ บริษัทด าเนินธุรกิจอะไรบ้าง 
 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ในสว่นของบริษัท ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์อตุสาหกรรม สว่นของบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แกรททิทดู อนิฟินิท จ ากดั (มหาชน) หรือ GIFT 
เน้นไปท่ีเคมีภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ Cosmetics 

 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่านเดมิ ได้สอบถามเพิม่เตมิวา่ บริษัทถือหุ้นใน GIFT ร้อยละเท่าใด 
 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัท ถือหุ้นใน GIFT ประมาณร้อยละ 60 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามเก่ียวกบัความผนัแปรของผลการด าเนินงานของบริษัทตามราคาน า้มนัใน
ตลาดโลก ซึง่ปัจจบุนัได้พ้นจากจดุต ่าสดุไปแล้ว  
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นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้ชีแ้จงวา่ โดยปกติถ้าระดบัราคาน า้มนัมีการปรับตวัขึน้ลงอย่างมีเสถียรภาพ 
หรือ ไมผ่นัผวนมาก จะไม่คอ่ยกระทบกบัผลการด าเนินงานของบริษัทมากนกั อย่างไรก็ตามหากระดบัราคาน า้มนั
มีความผนัผวนมาก กลา่วคือมีการปรับตวัขึน้ หรือ ลง อยา่งรุนแรง จะเกิดผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ผล
การด าเนินงานของบริษัทได้  

 

ประธาน ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจยัท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษัท คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
หากมีการขยายตวั มีการสร้างโรงงาน หรือ มีการขยายการผลติเพิ่มมากขึน้ สนิค้าของบริษัทก็จะขายดีขึน้ ตาม  

 

เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการซึง่รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ได้กลา่วสรุปเป็นมตดิงันี ้
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีท่ีผา่นมาตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารเงนิของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

 

 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงานบัญชีและ
การเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ให้ท่ี
ประชมุทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินรวม  เพิม่ขีน้(ลดลง)  

  (ล้านบาท)       

  31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.57   ลา้นบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 538.47 334.1 

 

204.37 61.17 

รวมสินทรัพย ์ 1,908.16 1,983.06 

 

-74.9 -3.78 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 521.13 638.86 

 

-117.73 -18.43 

รวมหน้ีสิน 946.27 1,106.03 

 

-159.76 -14.44 

หุน้สามญัท่ีออและช าระแลว้ 206.06 206.06 

 

- - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87.74 87.74 

 

- - 

ก าไรจดัสรรตามกฎหมาย 20.63 20.63 

 

- - 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 450.22 397.66 

 

52.56 13.22 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 961.89 877.04 

 

84.85 9.67 

ROA 59.92% 54.53%   
 

  

ROE 14.35% 13.11%       
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งบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
 
 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ล้านบาท)    

 ปี 2558 ปี 2557  ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 3,028.90 3,748.69  (719.79) (19.20) 
รวมรายได้ 3,064.47 3,764.02  (699.55) (18.59) 
ก าไรขัน้ต้น 392.51 389.09  3.42 0.88 
ก าไรส าหรับปี 110.59 94.41  16.18 17.14 
      
 งบกระแสเงินสดรวม    

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)    
 ปี 2558 ปี 2557    
เงินสดฯต้นงวด 334.10 328.89    
เงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 364.13 53.17    
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (24.77) (55.89)    
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (134.99) 7.94    
เงินสดฯ ปลายงวด 538.47 334.10    
 

 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษัท ปรากฎอยู่ใน
สว่นท้ายของรายงานประจ าปีท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 

ประธานได้กลา่ว เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเก่ียวกับงบเฉพาะกิจการ เหตุใดมีก าไรขัน้ต้นท่ี
เพิ่มขึน้แตก่ าไรจากการด าเนินงานกลบัลดลง 

 

นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมาบริษัทมีการตัง้ส ารองด้อยคา่เงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ จ านวน 15 ล้านบาท จงึท าให้บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า 
 

 และ เม่ือปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ
  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดแูลการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุ
เพิ่มขึน้อีก 9 คน ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ณ ขณะนีเ้พิ่มเป็น 110 คน นับเป็นจ านวนหุ้ น
รวมกนัได้ทัง้สิน้ 441,274,625 หุ้น หรือ คดิเป็นร้อยละ 53.54 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิ 26.01 ล้านบาท 
ลดลง 8.90 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 25.49 เม่ือเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2557ท่ีมีก าไรอยู่ท่ี 
34.91 ล้านบาท หรือ คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.032 บาทต่อหุ้น โดยในปีนีค้ณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายในครัง้นีร้วมทัง้สิน้ประมาณ 16.48 ล้านบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายนีค้ิดเป็นร้อยละ 63.39 
ของก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2558 ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ท่ี
อตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ 

 

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ใน วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยวนัดงักลา่วคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผล และ ก าหนดให้วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ 
และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ เงินปันผลท่ีได้สามารถน ามาเครดิตภาษีคืนได้หรือไม่ 
นายชยันรินทร์ สายรังษี ท่ีปรึกษาบริษัท ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทได้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราร้อย

ละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถน ามาเครดิตภาษีคืนได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ ถือหุ้นบางรายท่ีมีรายได้ในฐานภาษีท่ีสู ง
อาจไมไ่ด้รับประโยชน์จากการเครดิตคืนภาษีเงินปันผลนี ้

 

และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ 
  

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปีนีบ้ริษัทมีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่จ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 

          

1 นายนพพร    เทพสทิธา         ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมกรรอิสระ 
2 นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธิพนัธ์    กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3 นายวรพจน์   อชุไุพบลูย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4 ดร.เขียน   วงศ์สรีุย์     กรรมการ 
 

ระหวา่งท่ีประธานแถลงรายนามกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ กรรมการตามรายนามดงักลา่วข้างต้น 
ได้เดินออกจากท่ีประชมุเพื่อให้ท่ีประชมุได้พิจารณาโดยไมมี่ผู้ มีสว่นได้เสียร่วมอยู่ 

 

ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน และ เป็นผู้ ท่ีเหมาะสมโดยมี
ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง 
ซึ่งในการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านนี ้จะท าการลงมติเป็น รายบุคคล ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัส่งประวตัิโดยสงัเขปของ
กรรมการทัง้ 4 ท่านให้กบัผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือใดหุ้นซกัถาม ประธานได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการ

เป็นรายบคุคล  
  

โดยเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ นายนพพร เทพสทิธา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้นายนพพร เทพสทิธา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของ
บริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ตอ่จากนัน้ เสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธิพนัธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้นายพูลศักดิ์ ตนัสิทธิพันธ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ตอ่จากนัน้ ได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
  

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ตอ่จากนัน้ ได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ดร.เขียน วงศ์สรีุย์  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึง่  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ดร.เขียน วงศ์สรีุย์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ
บริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

 ประธาน ได้สรุปมติท่ีประชมุเก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ดงันี ้ 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

โดยภายหลงัจากท่ีประชุมได้ลงมติแต่งตัง้กรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจดัการท่ีดแูลการประชุมได้ 
เชิญกรรมการท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย ได้กลบัเข้าห้องประชมุเพื่อร่วมในการประชมุในวาระท่ีเหลือตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ประธาน เสนอท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  ในวงเงินรวม
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 4.0 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมต ิ 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด
ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 และก าหนดค่า
สอบบัญชี 

 

ประธาน ขอให้ นายนพพร เทพสทิธา ประธานกรรมการตรวจสอบได้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระ 
นี ้ให้ท่ีประชมุได้พิจารณา 

 

นายนพพร เทพสิทธิ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เห็นสมควร เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 
นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4523 แห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนของ
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นี ้ส านักงานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีตามรายนาม
ดงักล่าวข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และ ก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

และ เมื่อปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเตมิอีก ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ 
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มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2559ของบริษัท และ ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นด้วย             -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 
 

ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม ่และ เมื่อปรากฎวา่ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ 
อีก ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น 

 

นายเกรียงกมล ธีระศกัดิ์โสภณ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามท่ีบริษัทได้
ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ปัจจบุนัมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่  

 

ประธาน ได้มอบหมายให้นายชยันรินทร์ สายรังษี ท่ีปรึกษา ได้เป็นผู้ตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น 
 

นายชยันรินทร์ สายรังษี ท่ีปรึกษาบริษัท ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นวา่ ขณะนี ้บริษัท ก าลงัเดนิหน้าไปตาม
กรอบและขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ โดยได้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทจุริต และ คอร์รัปชัน่ 
เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าทางบริษัทจะสามารถเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนมุตัินโยบายดงักลา่วได้ภายในเดือนหน้านี ้และ หลงัจากนัน้ ก็จะน าลงสูภ่าคปฏิบตัิตอ่ไป 

 

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.15 น. 
และ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสียสละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

 
 

       พละ สขุเวช  _____ ประธานที่ประชุม  
                      (นายพละ สุขเวช)     
  

 
 
 
 
 วราภรณ์ ทองโพธ์ิ _____ ผู้บันทกึการประชุม 
      (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 


