สิ่ งที่แนบมา 1 หน้า 1/9

รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่ นเกล้า
ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.
นายพละ
2.
นายพูลศักดิ์
3.
นายวรพจน์
4.
ดร.เขียน
5.
นางกาญจนา
6.
นายพีรพล
7.
นางสาวสุธิดา
8.
นางสาวปิ ยะนันท์
9.
นางสาวปิ ยะดา
10.
นายพีรเจต

สุขเวช
ตันสิ ทธิพนั ธ์
อุชุไพบูลย์วงศ์
วงศ์สุรีย ์
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

ผู้ทไี่ ด้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุม
1.
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

เริ่มการประชุม
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 57 คน นับจานวนหุ ้น
รวมกันได้ 452,650,548 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 54.92 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั จึ งได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 และ ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การพิจารณาระเบียบ
วาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม ได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสี ยงและลงคะแนน
ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้าที่ ดูแลการประชุม ได้ช้ ี แจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ หรื อแต่ละครั้ง หากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิวาระดังกล่าว หากมีผถู ้ ือ
หุน้ คัดค้านหรื องดออกเสี ยงจึงจะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดตาม
วาระ จะทาการพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ ตนถืออยู่ คือ หนึ่ งหุ ้น
เท่ากับหนึ่ งเสี ยง สาหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นในระระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน
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ประธาน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม
ประธาน ได้ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ส่ งสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
1 ซึ่ งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 7 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็ นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง
ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่ ง
ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
452,650,548
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่ งรวมถึง ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
ประธาน มอบหมายให้นายพีรพล สุวรรณนภาศรี และ นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้ร่วมกันรายงาน
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมาให้ที่ประชุ มทราบ พร้ อมกับเสนอที่ ประชุมรั บทราบรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการตามรายละเอี ยดที่ ปรากฏใน สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิ ญประชุม ซึ่ งบริ ษทั ได้จัดส่ งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ล่วงหน้าแล้ว
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดาเนิ นงานของบริ ษทและบริ ษทั ย่อย ในรอบปี 2559 ให้ที่
ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดสาคัญสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน

2559

2558
+/-

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไรสุทธิ

2,837.79
2,872.92
482.50
143.21

3,028.90
3,064.47
392.51
75.35

-2-

+
+

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
ร้อยละ
(%)
(191.11)
(6.31)
(191.55)
(6.25)
89.99
22.93
67.86
90.07
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งบกระแสเงินสด
เงินสดต้นงวด
เงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการรลงทุน
เงินสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดปลายงวด (ยกไป)

หน่วย : ล้านบาท
2558
334.10
364.13
(24.77)
(134.99)
538.47

2559
538.47
135.19
(8.72)
(92.25)
571.99

บริ ษทั (เฉพาะกิจการ)
งบกาไรขาดทุน

2559

2558
+/-

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไรสุทธิ

2,059.46
2,057.03
299.68
90.93

2,139.25
2,143.18
232.01
26.01

งบกระแสเงินสด
เงินสดต้นงวด
เงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการรลงทุน
เงินสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดปลายงวด (ยกไป)

+
+

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
ร้อยละ
(%)
(79.79)
(3.73)
(68.15)
(3.18)
67.67
29.17
64.92
249.60
หน่วย : ล้านบาท
2558
334.10
364.13
(24.77)
(134.99)
538.47

2559
538.47
135.19
(8.72)
(92.25)
571.99

ต่อจากนั้น นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อย
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2559

2558
+/-

เงินสดและรายการ
เทียบเท่า
รวมสิ นทรัพย์

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

ร้อยละ
(%)

571.99

538.47

+

33.53

6.23

1,995.94

1,908.16

+

87.78

4.60
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เงินกูย้ มื สถาบัน
การเงิน
รวมหนี้สิน
หุน้ สามัญที่ออกและ
ชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรจัดสรรตาม
กฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน
ROA
ROE
บริ ษทั (เฉพาะกิจการ)
งบแสดงฐานะการเงิน

459.36

521.13

-

(61.77)

(11.85)

870.00
206.06

946.27
206.06

-

(76.27)
-

(8.06)
-

87.74
20.63

87.74
20.63

-

-

575.03

450.22

+

124.81

27.72

1,125.93
2559
9.98%
18.66%

961.89
2558
5.37%
11.36%

+

164.05

17.05

2559

2558
+/-

เงินสดและรายการ
เทียบเท่า
รวมสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
รวมหนี้สิน
หุน้ สามัญที่ออกและ
ชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรจัดสรรตาม
กฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
ROA
ROE

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

262.59

311.43

-

(48.84)

ร้อยละ
(%)
(15.68)

1,255.65
265.32
601.46
206.06

1,204.61
278.75
624.14
206.06

+
-

51.04
(13.44)
(22.68)
-

4.24
(4.82)
(3.63)
-

87.74
20.63

87.74
20.63

-

-

339.78

266.05

+

73.27

27.71

654.19
7.33%
14.61%

580.47
1.97%
4.24%

+

73.72

12.70

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้ถามว่า บริ ษทั มีโอกาสที่จะเปลี่ยน ผูจ้ ดั จาหน่าย (Supplier) หรื อไม่
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ผา่ นมาบริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายของ Supplier หลักๆ มา
เป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเดิม ได้ซกั ถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บริ ษทั มีอตั รากาไร (Margin) เพิ่มมากขึ้นจากปี ที่แล้วเพราะอะไร
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั มีอตั รากาไรที่ดีข้ ึนเนื่องจาก ระดับราคาน้ ามันที่เริ่ มนิ่ง และ อุป
สงค์ กับ อุปทานในตลาดเคมีภณั ฑ์โลก เริ่ มมีเสถียรภาพมากขึ้น
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้ซกั ถามว่า การที่ราคาน้ ามันขึ้น หรื อ ลง อย่างใดจะเป็ นผลดีกบั บริ ษทั มากกว่ากัน
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ชี้แจงว่า การที่ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้น จะทาให้บริ ษทั มีโอกาสทากาไรได้มากกว่า
การที่ราคาน้ ามันมีการปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม อยากให้ผลู ้ งทุนให้ความสาคัญกับเรื่ องของกาลังซื้ อ ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย
เมื่ อ ปรากฎว่า ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ใดซัก ถามเพิ่ ม เติ ม อี ก ประธาน จึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุ ปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่าน
มาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารเงินของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ ผ่านมาได้มีการนาเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิ นงวดประจาปี
2559 ไปพร้อมกันด้วยแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุม สาหรับ
วาระนี้ จะไม่มีการนาเสนอรายละเอียดซ้ าอีก แต่หากมีผถู ้ ือหุน้ ใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม ก็สามารถซักถามได้
ประธาน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4
ท่ า น ท าให้จ านวนผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้ง หมดที่ เ ข้าร่ ว มประชุ ม ในขณะนี้ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 61 ท่ า น นับ เป็ นจ านวนหุ ้น รวมกัน ได้ท้ ัง สิ้ น
465,153,548 หุน้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 56.44 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
465,153,548
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ในปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 90.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.93
ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 249.73 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับผลประกอบการของปี 2558 ที่ มีกาไรอยูท่ ี่ ประมาณ 26.00 ล้านบาท
หรื อ คิ ดเป็ นกาไรต่อหุ ้นของปี 2559 อยู่ที่ 0.110 บาทต่อหุ ้น โดยในปี นี้ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
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พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.045 บาท คิดเป็ นจานวนเงินปั นผล
จ่ายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 37.09ล้านบาท โดยเงินปั นผลที่จ่ายนี้คิดเป็ นร้อยละ 40.79 ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2559
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั (Dividend Policy) ที่อตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และ กาหนดให้วนั ที่
3 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 19พฤษภาคม 2560
ประธาน ได้กล่าวเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นใดซักถาม ประธาน จึ งเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1
ท่ า น ท าให้จ านวนผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้ง หมดที่ เ ข้าร่ ว มประชุ ม ในขณะนี้ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 62 ท่ า น นับ เป็ นจ านวนหุ ้น รวมกัน ได้ท้ ัง สิ้ น
465,153,648 หุน้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 56.44 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
มติที่ประชุม
ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2559
ในอัตราหุน้ ละ 0.045 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
465,153,648
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะขอมอบหมายให้ฝ่ายจัดการผูด้ ูแลการประชุมเป็ นผูด้ าเนิ นการประชุมแทน
และ ขอให้กรรมการ (ซึ่งรวมถึงประธาน) ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าที่ประชุมจะลง
มติในวาระนี้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้น ฝ่ ายจัดการผูด้ ูแลการประชุม ได้ดาเนิ นการประชุมต่อ โดยได้รายงานต่อที่ ประชุมว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 มีกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นายพละ
นายพีรพล
นางสาวปิ ยะนันท์
นางสาวปิ ยะดา

สุขเวช
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็ นผูท้ ี่เหมาะสมโดยมีความรู ้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทาการลง
มติเป็ น รายบุคคล ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 3
ฝ่ ายจัดการผูด้ ูแลการประชุม ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ตัวแทนจากสมาคมส่ งผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม การที่ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ เป็ นบุคคลเดียวกัน จะ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระหรื อไม่
นายพูลศักดิ์ ตันสิ ทธิ พนั ธ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ได้ช้ ีแจงว่า ที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริ ษทั
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็ นอย่างดี และ สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือใดหุน้ ซักถามเพิ่มเติมอีก ฝ่ ายจัดการผูด้ ูแลการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยเสนอที่ ประชุ มพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพละ สุ ขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ทาหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3
ท่ า น ท าให้จ านวนผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้ง หมดที่ เ ข้าร่ ว มประชุ ม ในขณะนี้ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 65 ท่ า น นับ เป็ นจ านวนหุ ้น รวมกัน ได้ท้ ัง สิ้ น
465,182,248 หุน้ หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 56.44 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ เป็ นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายพละ สุ ขเวช กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
465,182,248
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อจากนั้น เสนอที่ ประชุ มพิจารณาลงมติ แต่งตั้งนายพีรพล สุ วรรณนภาศรี กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายพีรพล สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
465,182,248
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
465,182,248
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ต่อ จากนั้น ได้เ สนอที่ ป ระชุ มพิ จารณาลงมติ แ ต่ง ตั้ง นางสาวปิ ยะดา สุ วรรณนภาศรี กลับ เข้าด ารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิ ยะดา สุ วรรณนภาศรี กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

465,182,248
-0-0-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ประธาน ได้สรุ ปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ ดังนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
โดยภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ฝ่ ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้ เชิญกรรมการ
ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่ วมในการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
ประธานได้กล่าวเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธาน จึ งเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 7

465,182,248
-0-0-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบได้เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมได้
พิจารณา
นายวรพจน์ อุ ชุไ พบู ลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบได้
เห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นาง
ชลรส สัน ติ อศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตเลขที่ 4523 แห่ งบริ ษ ัท สานัก งาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัท
ประจาปี 2560 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู ้
มีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สานักงานสอบ
บัญชี และ ผูส้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
ไม่เกิ น 990,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนื อจากการสอบบัญชี ประจาปี ตามปกติ ให้
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
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ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ของ
บริ ษทั และ กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
465,182,248
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
-0เสี ยง
งดออกเสี ยง
-0เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ หรื อไม่ และ เมื่อปรากฎว่าไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ อีก ประธาน
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หรื อ แสดงความเห็น
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้สอบถามว่า เงินกาไรสะสมที่บริ ษทั เหลือจากการจ่ายปั นผล นาไปใช้ทาอะไรบ้าง
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี กรรมการ ได้ช้ ีแจงว่า เงินกาไรที่บริ ษทั เหลือจากการปั นผล จะนาไปใช้ในการดาเนิ นงาน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริ ษทั และ ใช้สารองเผื่อไว้ ถ้ามี การลงทุนใดๆ ในอนาคต
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิ ดประชุม ในเวลา 11.10 น. โดยก่อนการ
ปิ ดประชุม ประธานได้แจ้งว่า หลังจากที่ปิดประชุมแล้ว ทางฝ่ ายจัดการจะยังอยูเ่ พื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นต่อ และ
ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เสี ยสละเวลามาเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้

ประธานทีป่ ระชุม
(นายพละ สุ ขเวช)
ผู้บันทึกการประชุม
(นางวราภรณ์ ทองโพธิ์)
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