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รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา และ สถานที ่

การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องป่ินเกลา้ 
ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ   สุขเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพลูศกัด์ิ  ตนัสิทธิพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. ดร.เขียน   วงศสุ์รีย ์   กรรมการ 
5. นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
6. นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
7.  นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
 
ผู้ทีไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอิศราภรณ์  วสุิทธิญาณ  ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
 
เร่ิมการประชุม 

นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ี เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 57 คน นับจ านวนหุ้น

รวมกนัได ้452,650,548 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54.92 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 และ ก่อนเร่ิมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบ
วาระต่างๆ ประธาน ขอใหฝ่้ายจดัการท่ีดูแลการประชุม ไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมถึงวธีิการออกเสียงและลงคะแนน  

ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชุม ไดช้ี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ หรือแต่ละคร้ัง หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียงให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อ
หุน้คดัคา้นหรืองดออกเสียงจึงจะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตาม
วาระ จะท าการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คือ หน่ึงหุ้น
เท่ากบัหน่ึงเสียง ส าหรับวาระการประชุมในวนัน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในระระเบียบวาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม  

ประธาน ไดด้ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1 ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 7 หนา้ดว้ยกนั ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณารับรอง 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึง
ประชุมไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  452,650,548 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา  

ประธาน มอบหมายใหน้ายพีรพล สุวรรณนภาศรี และ นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดร่้วมกนัรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดส่งให้กบัท่านผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้แลว้  

 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทและบริษทัยอ่ย ในรอบปี 2559 ให้ท่ี
ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดส าคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

บริษทั และ บริษทัยอ่ย  
          หน่วย : ลา้นบาท  
งบก าไรขาดทุน 2559 2558 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,837.79 3,028.90 - (191.11) (6.31) 
รายไดร้วม 2,872.92 3,064.47 - (191.55) (6.25) 
ก าไรขั้นตน้ 482.50 392.51 + 89.99 22.93 
ก าไรสุทธิ 143.21 75.35 + 67.86 90.07 
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         หน่วย : ลา้นบาท 
งบกระแสเงินสด 2559 2558 
เงินสดตน้งวด 538.47 334.10 
เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 135.19 364.13 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการรลงทุน (8.72) (24.77) 
เงินสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (92.25) (134.99) 
เงินสดปลายงวด (ยกไป) 571.99 538.47 

 
บริษทั (เฉพาะกิจการ) 

หน่วย : ลา้นบาท  
งบก าไรขาดทุน 2559 2558 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,059.46 2,139.25 - (79.79) (3.73) 
รายไดร้วม 2,057.03 2,143.18 - (68.15) (3.18) 
ก าไรขั้นตน้ 299.68 232.01 + 67.67 29.17 
ก าไรสุทธิ 90.93 26.01 + 64.92 249.60 

 
          หน่วย : ลา้นบาท  
งบกระแสเงินสด 2559 2558 
เงินสดตน้งวด 538.47 334.10 
เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 135.19 364.13 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการรลงทุน (8.72) (24.77) 
เงินสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (92.25) (134.99) 
เงินสดปลายงวด (ยกไป) 571.99 538.47 

 

ต่อจากนั้น นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัต่อท่ีประชุม 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั และ บริษทัยอ่ย  
          หน่วย : ลา้นบาท  
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ 
(%) 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่า 

571.99 538.47 + 33.53 6.23 

รวมสินทรัพย ์ 1,995.94 1,908.16 + 87.78 4.60 
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เงินกูย้มืสถาบนั
การเงิน 

459.36 521.13 - (61.77) (11.85) 

รวมหน้ีสิน 870.00 946.27 - (76.27) (8.06) 
หุน้สามญัท่ีออกและ
ช าระแลว้ 

206.06 206.06  - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 87.74 87.74  - - 
ก าไรจดัสรรตาม
กฎหมาย 

20.63 20.63  - - 

ก าไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรร 

575.03 450.22 + 124.81 27.72 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,125.93 961.89 + 164.05 17.05 
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 
ROA 9.98% 5.37% 
ROE 18.66% 11.36% 

 
บริษทั (เฉพาะกิจการ) 
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ 
(%) 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่า 

262.59 311.43 - (48.84) (15.68) 

รวมสินทรัพย ์ 1,255.65 1,204.61 + 51.04 4.24 
เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 265.32 278.75 - (13.44) (4.82) 
รวมหน้ีสิน 601.46 624.14 - (22.68) (3.63) 
หุน้สามญัท่ีออกและ
ช าระแลว้ 

206.06 206.06  - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 87.74 87.74  - - 
ก าไรจดัสรรตาม
กฎหมาย 

20.63 20.63  - - 

ก าไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรร 

339.78 266.05 + 73.27 27.71 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 654.19 580.47 + 73.72 12.70 
ROA  7.33% 1.97% 
ROE 14.61% 4.24% 

 
ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดถ้ามวา่ บริษทั มีโอกาสท่ีจะเปล่ียน ผูจ้ดัจ าหน่าย (Supplier) หรือไม่ 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ท่ีผา่นมาบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายของ Supplier หลกัๆ มา

เป็นเวลากวา่ 20 ปี แลว้ 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเดิม ไดซ้กัถามเพ่ิมเติมวา่ สาเหตุท่ีบริษทัมีอตัราก าไร (Margin) เพ่ิมมากข้ึนจากปีท่ีแลว้เพราะอะไร 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีอตัราก าไรท่ีดีข้ึนเน่ืองจาก ระดบัราคาน ้ ามนัท่ีเร่ิมน่ิง และ อุป

สงค ์กบั อุปทานในตลาดเคมีภณัฑโ์ลก เร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน  
ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดซ้กัถามวา่ การท่ีราคาน ้ ามนัข้ึน หรือ ลง อยา่งใดจะเป็นผลดีกบับริษทัมากกวา่กนั 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ช้ีแจงวา่ การท่ีราคาน ้ ามนัปรับตวัข้ึน จะท าให้บริษทัมีโอกาสท าก าไรไดม้ากกวา่

การท่ีราคาน ้ ามนัมีการปรับตวัลง อยา่งไรก็ตาม อยากให้ผูล้งทุนให้ความส าคญักบัเร่ืองของก าลงัซ้ือ ไดแ้ก่ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศดว้ย 

เม่ือปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ไดก้ล่าวสรุปเป็นมติดงัน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่าน
มาตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารเงนิของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระท่ีผ่านมาไดมี้การน าเสนอรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินงวดประจ าปี 
2559 ไปพร้อมกนัดว้ยแลว้ ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับ
วาระน้ี จะไม่มีการน าเสนอรายละเอียดซ ้ าอีก แต่หากมีผูถื้อหุน้ใดประสงคจ์ะซกัถามเพ่ิมเติม ก็สามารถซกัถามได ้

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นมาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 4 
ท่าน ท าให้จ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ในขณะน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 61 ท่าน นับเป็นจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้ งส้ิน 
465,153,548 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.44 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,153,548 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลประกอบการของบริษทัในปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิ 90.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 64.93 
ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 249.73 เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของปี 2558 ท่ีมีก าไรอยูท่ี่ประมาณ 26.00 ลา้นบาท 
หรือ คิดเป็นก าไรต่อหุ้นของปี 2559 อยู่ท่ี 0.110 บาทต่อหุ้น โดยในปีน้ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
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พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผล
จ่ายในคร้ังน้ีรวมทั้งส้ินประมาณ 37.09ลา้นบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายน้ีคิดเป็นร้อยละ 40.79 ของก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2559 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษทั (Dividend Policy) ท่ีอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ใน 
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดให้วนัท่ี 
3 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19พฤษภาคม 2560 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นมาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 
ท่าน ท าให้จ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ในขณะน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 62 ท่าน นับเป็นจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้ งส้ิน 
465,153,648 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.44 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 
ในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,153,648 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ี จะขอมอบหมายใหฝ่้ายจดัการผูดู้แลการประชุมเป็นผูด้  าเนินการประชุมแทน 
และ ขอใหก้รรมการ (ซ่ึงรวมถึงประธาน) ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปก่อน จนกวา่ท่ีประชุมจะลง
มติในวาระน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้น ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ ในการประชุมสามญั
ประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 มีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่          

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

ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น และ เป็นผูท่ี้เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ 
และ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซ่ึงในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านน้ี จะท าการลง
มติเป็น รายบุคคล ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัส่งประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านใหก้บัผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 3 

ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
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ตวัแทนจากสมาคมส่งผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม การท่ีประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ เป็นบุคคลเดียวกนั จะ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระหรือไม่ 

นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ไดช้ี้แจงวา่ ท่ีผ่านมา กรรมการอิสระของบริษทั 
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดี และ สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อใดหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

โดยเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ ง นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นมาประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 3 
ท่าน ท าให้จ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ในขณะน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 65 ท่าน นับเป็นจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้ งส้ิน 
465,182,248 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.44 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ งนายพละ สุขเวช กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,182,248 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ต่อจากนั้น เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีรพล สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,182,248 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี กรรมการ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตั้งนางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,182,248 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ต่อจากนั้ น ได้เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ งนางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ส่ิงท่ีแนบมา 1 หนา้ 7/9 



 - 8 - 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,182,248 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 ประธาน ไดส้รุปมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ดงัน้ี  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

โดยภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติแต่งตั้งกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัการท่ีดูแลการประชุมได ้เชิญกรรมการ
ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดก้ลบัเขา้หอ้งประชุมเพ่ือร่วมในการประชุมในวาระท่ีเหลือต่อไป 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธาน เสนอท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
4.0 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,182,248 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธาน ขอให้ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี ให้ท่ีประชุมได้
พิจารณา 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
เห็นสมควร เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นาง
ชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2560 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู ้
มีอ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี ส านกังานสอบ
บญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน
ไม่เกิน 990,000.- บาท (เกา้แสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้
คณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
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ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 ของ
บริษทั และ ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  465,182,248 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย             -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 

ระเบียบวาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ 

ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก ประธาน 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือ แสดงความเห็น 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามวา่ เงินก าไรสะสมท่ีบริษทัเหลือจากการจ่ายปันผล น าไปใชท้ าอะไรบา้ง 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดช้ี้แจงวา่ เงินก าไรท่ีบริษทัเหลือจากการปันผล จะน าไปใชใ้นการด าเนินงาน 
เพ่ือลดค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทั  และ ใชส้ ารองเผื่อไว ้ถา้มี การลงทุนใดๆ ในอนาคต  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพ่ิมเติมอีก ประธาน ไดก้ล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.10 น.  โดยก่อนการ
ปิดประชุม ประธานไดแ้จง้วา่ หลงัจากท่ีปิดประชุมแลว้ ทางฝ่ายจดัการจะยงัอยูเ่พ่ือตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นต่อ และ 
ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 
 

         ประธานทีป่ระชุม  
                                (นายพละ สุขเวช)   
  

       ผู้บันทกึการประชุม 
          (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 
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