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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และ สถานที่ 
การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม 

รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
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. นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
6. นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
7.  นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
 

ผู้ท่ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชี/ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายชยันรินทร์  สายรังษี   ท่ีปรึกษาบริษทั 
 

เร่ิมการประชุม 
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ี เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมโดยตนเองและมอบฉนัทะจ านวน 101 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้441,099,625 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 และ ก่อนเร่ิมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอใหฝ่้ายจดัการที่ดูแลการประชุมไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมถึงวธีิการออกเสียงและลงคะแนน  

 

ฝ่ายจดัการที่ท  าหนา้ท่ีดูแลการประชุม ไดช้ี้แจงถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละคร้ัง หาก
ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียงให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียงจึงจะใหอ้อกเสียง
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จะท าการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ คือ หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง ส าหรับวาระการประชุมในวนัน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 
หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในระระเบียบวาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธาน ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีค  าถามใดๆ ท่ีตอ้งการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายฮัง่ใช ้ อคัวสกุล ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบั การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมของบริษทั โดยเห็นวา่ บริษทัควรมีการวา่จา้ง 
บริษทัจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือมาดูแลเก่ียวกบัการลงทะเบียนของบริษทัในปีหนา้ หรือ บริษทัควรมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนเวลา
ประชุมประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ไม่ใหร้อนานเกินไป  

 



 - 2 - 

สิง่ทีแ่นบมา 1 หนา้ 2/7 
ประธาน ไดก้ล่าวขอบคุณส าหรับความคิดเห็น โดยจะรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณาต่อไป 
 

จากนั้น ประธาน ไดด้  าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 

2558 ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียด ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 7 หนา้ดว้ยกนั 
ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณา
รับรอง 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมไปเมื่อวนัที่ 20 
เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,099,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ประธานมอบหมายใหน้ายพีรพล สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาดได ้

รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
 

 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชุมทราบโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 3,028 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 721 ลา้นบาท โดยมีก าไรขั้นตน้ 392 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3 ลา้นบาท และ มีก าไรสุทธิ 110 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16 ลา้นบาท ซ่ึงถา้พิจารณาในภาพรวมบริษทัยงัคงสามารถ
รักษาการท าก าไรไวไ้ด ้ โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ และ ก าไรสุทธิ ท่ีปรับตวัดีข้ึน  อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของบริษทั นั้นยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการ
ปรับตวัลดลงของราคาน ้ามนัในตลาดโลกท าใหร้าคาสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ตามปริมาณขายอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงเดิมจึงท าให้ยอดขาย
ในส่วนของบริษทัลดลง อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรขั้นตน้ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั  อินฟิ
นิท แกรททิทูด จ ากดั (มหาชน) หรือ (GIFT) ยงัคงสามารถรักษาระดบัผลการด าเนินงานที่ดีไวไ้ด ้จึงท าให้ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัดีข้ึน 

ต่อจากนั้น นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานสรุปภาพรวมยอดรายได ้ก าไรขั้นตน้ และ ก าไรสุทธิของบริษทัในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (ปี 
2554-2558) โดยในช่วง 3 ปีหลงัอตัราก าไรขั้นตน้ และ ก าไรสุทธิ ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม  
 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ บริษทัด าเนินธุรกิจอะไรบา้ง 
 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ในส่วนของบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม ส่วน
ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) หรือ GIFT เนน้ไปท่ีเคมีภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม Cosmetics 

 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่านเดิม ไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัถือหุน้ใน GIFT ร้อยละเท่าใด 
 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บริษทั ถือหุน้ใน GIFT ประมาณร้อยละ 60 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดส้อบถามเก่ียวกบัความผนัแปรของผลการด าเนินงานของบริษทัตามราคาน ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงปัจจุบนัไดพ้น้จากจุด
ต ่าสุดไปแลว้  
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นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงวา่ โดยปกติถา้ระดบัราคาน ้ามนัมีการปรับตวัข้ึนลงอยา่งมีเสถียรภาพ หรือ ไม่ผนัผวนมาก จะไม่ค่อย
กระทบกบัผลการด าเนินงานของบริษทัมากนกั อยา่งไรก็ตามหากระดบัราคาน ้ามนัมีความผนัผวนมาก กล่าวคือมีการปรับตวัข้ึน หรือ ลง อยา่งรุนแรง 
จะเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ 

 

ประธาน ไดก้ล่าวเสริมวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการขยายตวั มีการสร้าง
โรงงาน หรือ มีการขยายการผลิตเพ่ิมมากข้ึน สินคา้ของบริษทัก็จะขายดีข้ึนตาม  

 

เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ไดก้ล่าวสรุปเป็นมติดงัน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาตามรายละเอียดท่ี
เสนอขา้งตน้ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วันที3่1 ธันวาคม 2558 
 

 ประธาน มอบหมายใหน้างสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบ
การเงินประจ าปี 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2558 ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งบดุล  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,622.24 1,723.04 1,035.78 1,101.62 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 285.92 260.02 168.82 183.75 
สินทรัพยร์วม 1,908.16 1,983.06 1,204.61 1,285.37 
หน้ีสินหมุนเวียน 928.80 1,092.22 612.71 699.98 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 17.47 13.81 11.42 8.84 
หน้ีสินรวม 946.27 1,106.03 624.14 708.83 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 961.89 877.04 580.47 576.54 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,908.16 1,983.06 1,204.61 1,285.37 
 

งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ลา้นบาท) งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557 
รายไดร้วม 3,064.47 3,764.02 2,143.18 2,767.09 
ตน้ทุนขาย 2,636.39 3,359.60 1,907.24 2,531.80 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 269.21 265.19 53.95 177.52 
ดอกเบ้ียจ่าย 12.11 17.97 5.55 10.43 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 36.16 26.62 12.02 7.10 
ก าไรสุทธิ 110.59 94.41 26.01 34.91 
ก าไรสุทธิ ต่อ หุน้ 0.091 0.088 0.032 0.05 
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 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ รายละเอียดของงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษทั ปรากฎอยูใ่นส่วนทา้ยของรายงานประจ าปีท่ีบริษทัได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม  
 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเก่ียวกบังบเฉพาะกิจการ เหตุใดมีก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ก าไรจากการด าเนินงานกลบั
ลดลง 

 

นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี ไดช้ี้แจงวา่ เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมาบริษทัมีการตั้งส ารองดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ านวน 
15 ลา้นบาท จึงท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลงจากปีก่อนหนา้ 
 

 และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้มาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 9 คน ท าให้จ  านวนผูถื้อ
หุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีเพ่ิมเป็น 110 คน นบัเป็นจ านวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 441,274,625 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.54 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลประกอบการของบริษทัในปี 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิ 26.01 ลา้นบาท ลดลง 8.90 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อย
ละ 25.49 เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของปี 2557ท่ีมีก าไรอยู่ท่ี 34.91 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นก าไรต่อหุน้ 0.032 บาทต่อหุน้ โดยในปีน้ี
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.020 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายในคร้ังน้ีรวมทั้งส้ินประมาณ 16.48 ลา้นบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายน้ีคิดเป็นร้อยละ 63.39 ของก าไรสุทธิของบริษทัในปี 
2558 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษทั (Dividend Policy) ท่ีอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ใน วนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2559 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดใหว้นัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม  
 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ เงินปันผลท่ีไดส้ามารถน ามาเครดิตภาษีคืนไดห้รือไม่ 
นายชยันรินทร์ สายรังษี ท่ีปรึกษาบริษทั ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัไดจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถน ามา

เครดิตภาษีคืนได ้อยา่งไรก็ตามหากผูถื้อหุน้บางรายท่ีมีรายไดใ้นฐานภาษีท่ีสูงอาจไม่ไดรั้บประโยชน์จากการเครดิตคืนภาษีเงินปันผลน้ี 
 

และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.020 
บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
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งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีบริษทัมีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
          

1 นายนพพร เทพสิทธา         ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมกรรอิสระ 
2 นายพลูศกัด์ิ  ตนัสิทธิพนัธ์    กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4 ดร.เขียน  วงศสุ์รีย ์               กรรมการ 
 

ระหวา่งท่ีประธานแถลงรายนามกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ กรรมการตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไดเ้ดินออกจากท่ีประชุมเพ่ือใหท่ี้ประชุม
ไดพิ้จารณาโดยไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมอยู่ 

 

ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น และเป็นผูท่ี้เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซ่ึงในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านน้ี จะท าการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัส่งประวติัโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 4 ท่านใหก้บัผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามและเม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อใดหุน้ซกัถาม ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
  

โดยเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายนพพร เทพสิทธา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หน่ึง 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายนพพร เทพสิทธา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ต่อจากนั้น เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการ
อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุก
ประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
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ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งดร.เขียน วงศสุ์รีย ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งดร.เขียน วงศสุ์รีย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

 ประธาน ไดส้รุปมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ดงัน้ี  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 

โดยภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติแต่งตั้งกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัการที่ดูแลการประชุมไดเ้ชิญกรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไดก้ลบัเขา้หอ้งประชุมเพ่ือร่วมในการประชุมในวาระท่ีเหลือต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธาน เสนอท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4.0 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึง
เป็นอตัราเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 

ประธาน ขอให ้นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี ให้ท่ีประชุมไดพิ้จารณา 
 

นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นสมควร เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหบ้ริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ ทั้งน้ี ส านกั
งานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 900,000.- บาท (เกา้แสนบาท
ถว้น) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ 
ไป 
 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม และเม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 ของบริษทั และ ก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  441,274,625 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย             -0-  เสียง 
งดออกเสียง             -0-  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอืน่ๆ 
 

ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ไดซ้กัถาม หรือ แสดงความเห็น 

 

นายเกรียงกมล ธีระศกัด์ิโสภณ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามวา่ ตามท่ีบริษทัไดป้ระกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วมโครงการ
ไปแลว้ ปัจจุบนัมีความคืบหนา้เพ่ิมเติมหรือไม่  

 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้ายชยันรินทร์ สายรังษี ท่ีปรึกษา ไดเ้ป็นผูต้อบขอ้ซกัถามแก่ผูถื้อหุน้ 
 

นายชยันรินทร์ สายรังษี ท่ีปรึกษาบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถามผูถื้อหุน้วา่ ขณะน้ี บริษทั ก าลงัเดินหนา้ไปตามกรอบและขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
โดยไดมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต และ คอร์รัปชัน่ เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงคาดวา่ทางบริษทัจะสามารถเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติันโยบายดงักล่าวไดภ้ายในเดือนหนา้น้ี และ หลงัจากนั้น ก็จะน าลงสู่ภาคปฏิบติัต่อไป 
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพ่ิมเติมอีก ประธาน ไดก้ล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.15น. และ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ี
เสียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 
 
 

                                                       ประธานท่ีประชุม    
                                  (นายพละ สุขเวช)       

 
 
 
 
 
 
 
 
              ผู้บันทึกการประชุม 
           (นางวราภรณ์  ทองโพธ์ิ) 




