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รายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุ งเทพ บอลรู ม ชั้น 2 โรงแรม
รอยัล ซิต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
นายพละ
2.
นายนพพร
3.
นายพูลศักดิ์
4.
นายวรพจน์
5.
นางกาญจนา
6.
นายพีรพล
7.
นางสาวสุ ธิดา
8.
นางสาวปิ ยะนันท์
9.
นางสาวปิ ยะดา

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

ผู้ที่ได้รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
2.
นายชัยนริ นทร์
สายรังษี

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูส้ อบบัญชี/ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึ กษาบริ ษทั

เริ่มการประชุ ม
นายพละ สุ ขเวช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 101 คน นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 441,099,625
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 53.52 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 และ ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสี ยงและลงคะแนน
ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้าที่ดูแลการประชุม ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อแต่ละครั้ง หาก
ไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิวาระดังกล่าว
หากมีผถู้ ือหุ ้นคัดค้านหรื องดออกเสี ยงจึงจะให้ออกเสี ยง
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ จะทาการพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง สาหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นในระระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน
ประธาน ได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่า มีคาถามใดๆ ที่ตอ้ งการสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมของบริ ษทั โดยเห็นว่า บริ ษทั ควรมีการว่าจ้าง
บริ ษทั จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของบริ ษทั ในปี หน้า หรื อ บริ ษทั ควรมีการเปิ ดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ไม่ให้รอนานเกินไป
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ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสาหรับความคิดเห็น โดยจะรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ ไว้พิจารณาต่อไป
จากนั้น ประธาน ได้ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ส่ งสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2558 ให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 7 หน้าด้วยกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รับรอง
ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
441,099,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาดได้
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดาเนินงานของบริ ษทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,028 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 721 ล้านบาท โดยมีกาไรขั้นต้น 392 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3 ล้านบาท และ มีกาไรสุ ทธิ 110 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 16 ล้านบาท ซึ่งถ้าพิจารณาในภาพรวมบริ ษทั ยังคงสามารถ
รักษาการทากาไรไว้ได้ โดยมีอตั รากาไรขั้นต้น และ กาไรสุ ทธิ ที่ปรับตัวดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของบริ ษทั นั้นยังคงได้รับผลกระทบจากการ
ปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลกทาให้ราคาสิ นค้าที่เกี่ยวข้องปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามปริ มาณขายอยูใ่ นระดับใกล้เคียงเดิมจึงทาให้ยอดขาย
ในส่ วนของบริ ษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั อินฟิ
นิท แกรททิทูด จากัด (มหาชน) หรื อ (GIFT) ยังคงสามารถรักษาระดับผลการดาเนินงานที่ดีไว้ได้ จึงทาให้ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดีข้ ึน
ต่อจากนั้น นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานสรุ ปภาพรวมยอดรายได้ กาไรขั้นต้น และ กาไรสุ ทธิของบริ ษทั ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี
2554-2558) โดยในช่วง 3 ปี หลังอัตรากาไรขั้นต้น และ กาไรสุ ทธิ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอะไรบ้าง
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่ วนของบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม ส่ วน
ของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน) หรื อ GIFT เน้นไปที่เคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Cosmetics
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยท่านเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ถือหุน้ ใน GIFT ร้อยละเท่าใด
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั ถือหุน้ ใน GIFT ประมาณร้อยละ 60 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยได้สอบถามเกี่ยวกับความผันแปรของผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกซึ่งปัจจุบนั ได้พน้ จากจุด
ต่าสุ ดไปแล้ว
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นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า โดยปกติถา้ ระดับราคาน้ ามันมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างมีเสถียรภาพ หรื อ ไม่ผนั ผวนมาก จะไม่ค่อย
กระทบกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั มากนัก อย่างไรก็ตามหากระดับราคาน้ ามันมีความผันผวนมาก กล่าวคือมีการปรับตัวขึ้น หรื อ ลง อย่างรุ นแรง
จะเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ได้
ประธาน ได้กล่าวเสริ มว่า ปัจจัยที่สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการขยายตัว มีการสร้าง
โรงงาน หรื อ มีการขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้น สิ นค้าของบริ ษทั ก็จะขายดีข้ ึนตาม
เมื่อปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุ ปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม
เสนอข้างต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมาตามรายละเอียดที่

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเงินของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด วันที3่ 1 ธันวาคม 2558

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบ
การเงินประจาปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงินประจาปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม
2558
1,622.24
285.92
1,908.16
928.80
17.47
946.27
961.89
1,908.16

งบเฉพาะกิจการ
2557
1,723.04
260.02
1,983.06
1,092.22
13.81
1,106.03
877.04
1,983.06

งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
รายได้รวม
3,064.47
3,764.02
ต้นทุนขาย
2,636.39
3,359.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
269.21
265.19
ดอกเบี้ยจ่าย
12.11
17.97
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
36.16
26.62
กาไรสุ ทธิ
110.59
94.41
กาไรสุ ทธิ ต่อ หุน้
0.091
0.088
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2558
1,035.78
168.82
1,204.61
612.71
11.42
624.14
580.47
1,204.61
งบเฉพาะกิจการ
2558
2,143.18
1,907.24
53.95
5.55
12.02
26.01
0.032

2557
1,101.62
183.75
1,285.37
699.98
8.84
708.83
576.54
1,285.37

2557
2,767.09
2,531.80
177.52
10.43
7.10
34.91
0.05
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ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจาปี 2558 ของบริ ษทั ปรากฎอยูใ่ นส่ วนท้ายของรายงานประจาปี ที่บริ ษทั ได้
จัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับงบเฉพาะกิจการ เหตุใดมีกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นแต่กาไรจากการดาเนินงานกลับ
ลดลง
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี ได้ช้ ีแจงว่า เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการตั้งสารองด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง จานวน
15 ล้านบาท จึงทาให้บริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงานที่ลดลงจากปี ก่อนหน้า
และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 คน ทาให้จานวนผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็ น 110 คน นับเป็ นจานวนหุน้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 441,274,625 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 53.54 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
441,274,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ในปี 2558 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 26.01 ล้านบาท ลดลง 8.90 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อย
ละ 25.49 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของปี 2557ที่มีกาไรอยู่ที่ 34.91 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 0.032 บาทต่อหุน้ โดยในปี นี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.020 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้ นประมาณ 16.48 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็ นร้อยละ 63.39 ของกาไรสุ ทธิของบริ ษทั ในปี
2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั (Dividend Policy) ที่อตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใน วันที่ 10 พฤษภาคม
2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กาหนดให้วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กาหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า เงินปันผลที่ได้สามารถนามาเครดิตภาษีคืนได้หรื อไม่
นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ที่ปรึ กษาบริ ษทั ตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถนามา
เครดิตภาษีคืนได้ อย่างไรก็ตามหากผูถ้ ือหุน้ บางรายที่มีรายได้ในฐานภาษีที่สูงอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเครดิตคืนภาษีเงินปันผลนี้
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.020
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
441,274,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง

-4-

งดออกเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5
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เสี ยง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี นี้บริ ษทั มีกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1
2
3
4

นายนพพร
นายพูลศักดิ์
นายวรพจน์
ดร.เขียน

เทพสิ ทธา
ตันสิ ทธิพนั ธ์
อุชุไพบูลย์วงศ์
วงศ์สุรีย ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมกรรอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ

ระหว่างที่ประธานแถลงรายนามกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ กรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ได้เดินออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาโดยไม่มีผมู้ ีส่วนได้เสี ยร่ วมอยู่
ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็ นผูท้ ี่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทาการลงมติเป็ น รายบุคคล ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ส่ งประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 4 ท่านให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซกั ถามและเมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือใดหุน้ ซักถาม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายนพพร เทพสิ ทธา กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายนพพร เทพสิ ทธา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
441,274,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพูลศักดิ์ ตันสิ ทธิพนั ธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพูลศักดิ์ ตันสิ ทธิพนั ธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการ
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
441,274,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวรพจน์
ประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
441,274,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง

อุชุไพบูลย์วงศ์
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กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุก
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ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งดร.เขียน วงศ์สุรีย ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งดร.เขียน วงศ์สุรีย ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

441,274,625
-0-0-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ประธาน ได้สรุ ปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ ดังนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
โดยภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่ วมในการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6

ฝ่ ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้เชิญกรรมการที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
เป็ นอัตราเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 7

441,274,625
-0-0-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายนพพร เทพสิ ทธา ประธานกรรมการตรวจสอบได้เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา
นายนพพร เทพสิ ทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควร เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2558 และในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สานัก
งานสอบบัญชี และ ผูส้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2559 เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ
ไป
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซกั ถาม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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สิง่ ทีแ่ นบมา 1 หน้า 7/7
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ของบริ ษทั และ กาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
441,274,625
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ

ประธานได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ หรื อไม่ และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ อีก ประธาน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้ซกั ถาม หรื อ แสดงความเห็น
นายเกรี ยงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามที่บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่ วมโครงการ
ไปแล้ว ปัจจุบนั มีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรื อไม่
ประธาน ได้มอบหมายให้นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ที่ปรึ กษา ได้เป็ นผูต้ อบข้อซักถามแก่ผถู้ ือหุน้
นายชัยนริ นทร์ สายรังษี ที่ปรึ กษาบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถามผูถ้ ือหุน้ ว่า ขณะนี้ บริ ษทั กาลังเดินหน้าไปตามกรอบและขั้นตอนที่กาหนดไว้
โดยได้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต และ คอร์ รัปชัน่ เสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าทางบริ ษทั จะสามารถเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ินโยบายดังกล่าวได้ภายในเดือนหน้านี้ และ หลังจากนั้น ก็จะนาลงสู่ ภาคปฏิบตั ิต่อไป
เมื่อไม่มีผใู้ ดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิ ดประชุม ในเวลา 11.15น. และ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่
เสี ยสละเวลามาเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้

ประธานที่ประชุ ม
(นายพละ สุ ขเวช)

ผู้บันทึกการประชุ ม
(นางวราภรณ์ ทองโพธิ์)
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