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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา และ สถานที่ 

การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องป่ินเกลา้ 1 
ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ   สุขเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพลูศกัด์ิ   ตนัสิทธิพนัธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายวรพจน์   อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. ดร.ธราพงษ ์  วทิิตศานต ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
5. ดร.เขียน   วงศสุ์รีย ์  กรรมการอิสระ 
6. นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
7. นายพีรพล   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
8.  นางสาวสุธิดา   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นางสาวปิยะดา   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 
11. นายพีรเจต   สุวรรณนภาศรี  กรรมการ 

ผู้ทีไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอิศราภรณ์  วสุิทธิญาณ  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายทฬัห์วชิ   วรสิทธิกร  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ี เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 55 คน นับ

จ านวนหุน้รวมกนัได ้706,629,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 และ ก่อนเร่ิม
เขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจดัการท่ีดูแลการประชุม ได้ช้ีแจงผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมถึง
วธีิการออกเสียงและลงคะแนน  
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นายชยันรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจดัการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการประชุม ไดช้ี้แจงถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละคร้ัง หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียงให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอก
ฉนัทอ์นุมติัวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรืองดออกเสียงจึงจะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และใน
วาระการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จะท าการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่คือ หน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง ส าหรับวาระการประชุมในวนัน้ี จะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในระ
ระเบียบวาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม  

ประธาน ไดด้ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียด ตาม ส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงมีจ  านวนรวมทั้งส้ิน 9 หน้าด้วยกนั ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุม
ดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณารับรอง 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมไป
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  706,622,203 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  7,500 เสียง 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี
ทีผ่่านมา  

ประธาน มอบหมายใหน้ายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
แลว้  
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 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ไดร้ายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทและบริษทัยอ่ย ในรอบปี 2560 
ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยไดน้ าเสนอขอ้มูลยอดขายและอตัราก าไรขั้นตน้ ของบริษทั และ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ของ
ปี 2560 รวมถึง ขอ้มูลเปรียบเทียบ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 บริษทั และ บริษทัยอ่ย                    หน่วย : ลา้นบาท 
 2558 2559 2560 
ยอดขาย 3,029 2,838 3,039 
อตัราก าไรขั้นตน้ 13% 17% 16% 
 
 บริษทั           หน่วย : ลา้นบาท 
 2558 2559 2560 
ยอดขาย 2,139 2,059 2,327 
อตัราก าไรขั้นตน้ 11% 15% 13% 
 
  ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

  ผูถื้อหุ้นรายย่อย ขอให้ อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 จากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์และ บริษทั ยงัมีการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นอีกหรือไม่ 

  นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ ก าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 เป็นก าไรจาก
การท่ีบริษทัขายหุ้นของ บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) (GIFT) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยออกไปบางส่วน ทั้งน้ี 
บริษทั ไม่มีการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น 

  นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติม ว่า ไปในปีท่ีผา่นมา (ปี 2560) บริษทั ยูเน่ียน 
ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) มีการขายหุน้ของ GIFT ไป และมีก าไรปรากฏในงบการเงินประมาณ 40 กวา่ลา้นบาท  

  ผูถื้อหุน้รายเดิม ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ตวัเลขเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีปรากฏในงบการเงิน
จ านวน 80 กวา่ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนเก่ียวกบัอะไร  

  นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) ไม่มี
การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย แต่การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ตามตวัเลขท่ีปรากฏในงบการเงิน ประมาณ 80 กวา่
ลา้นบาท นั้น เป็นของ บริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) หรือ GIFT ท่ีมีการลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย จะรับรู้รายไดเ้ม่ือขายหุ้นออกไป อยา่งไรก็ตามในแต่ละไตรมาส หาก มีการเปล่ียนแปลงราคาข้ึน
หรือลง ก็จะสะทอ้นราคาตลาดในงบการเงิน 
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  ผูถื้อหุน้รายเดิม ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ตวัเลขเงินลงทุนค่อนขา้งมาก จะมีผลกระทบต่อ Bottom Line 
ซ่ึงท่ีผา่นมา ตลาดหุ้นมีความผนัผวน เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย น่าจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานเพราะมี
จ านวนมาก 

  นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ช้ีแจงวา่ การลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นการลงทุนระยะยาว ซ่ึงจะ
มีการพิจารณาก าหนดสัดส่วนวงเงินในการลงทุนในแต่ละประเภท กระจายไปในหลายธุรกิจ ทั้งน้ี ในแต่ละไตรมาส
หากตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนก็อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัยอ่ยบา้ง อยา่งไรก็ตาม จ านวนเงินลงทุน
ในคร้ังแรก เร่ิมตน้ประมาณ 40 กวา่ลา้นบาท และ เติบโตเพิ่มเพิ่มข้ึนเป็น 100 กวา่ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ย ก็ไดมี้การ
ลดสัดส่วนการลงทุนลง ปัจจุบนัในพอร์ตการลงทุนก็ยงัมีเงินสดเหลืออีก  

 เม่ือปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ไดก้ล่าวสรุปเป็น
มติดงัน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี
ท่ีผา่นมาตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที3่1 ธันวาคม 2560 

 ประธาน ขอใหน้างสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี และ การเงิน เป็นผูน้ า
เสนอรายละเอียดใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณา 

 นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี และ การเงิน ไดน้ าเสนอรายละเอียด
เก่ียวกบังบการเงินของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณา โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

บริษทั และ บริษทัยอ่ย  
          หน่วย : ลา้นบาท  
งบก าไรขาดทุน 2560 2559 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 3,038.73 2,837.79 + 200.93 7.08% 
รายไดร้วม 3,059.59 2,872.92 + 186.67 6.50% 
ก าไรขั้นตน้ 499.20 482.50 + 16.70 3.46% 
ก าไรสุทธิ 125.73 143.21 - (17.48) (12.21) 
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         หน่วย : ลา้นบาท 
งบกระแสเงินสด 2560 2559 
เงินสดตน้งวด 571.99 538.47 
เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 19.14 135.19 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการรลงทุน (93.79) (8.72) 
เงินสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 50.98 (92.25) 
เงินสดปลายงวด (ยกไป) 548.32 571.99 

 
บริษทั (เฉพาะกิจการ) 

หน่วย : ลา้นบาท  
งบก าไรขาดทุน 2560 2559 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,326.91 2,059.46 + 267.45 12.99% 
รายไดร้วม 2,396.89 2,057.03 + 321.85 15.51% 
ก าไรขั้นตน้ 303.18 299.68 + 3.50 1.17% 
ก าไรสุทธิ 117.99 90.93 + 27.06 29.76% 
 
          หน่วย : ลา้นบาท  
งบกระแสเงินสด 2560 2559 
เงินสดตน้งวด 262.59 311.43 
เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน (36.35) (7.65) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการรลงทุน (35.12) (11.27) 
เงินสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 40.06 (29.92) 
เงินสดปลายงวด (ยกไป) 231.18 262.59 

 
ต่อจากนั้น นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัต่อท่ี

ประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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บริษทั และ บริษทัยอ่ย  
          หน่วย : ลา้นบาท  
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ(%) 
เงินสดและรายการเทียบเท่า 548.33 571.99 - (23.66) 4.14% 
รวมสินทรัพย ์ 2,189.51 1,995.94 + 193.57 9.70% 
เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 482.84 459.36 + 23.48 5.11% 
รวมหน้ีสิน 893.23 870.00 + 23.23 2.67% 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 206.06 206.06  - - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 87.74 87.74  - - 
ก าไรจดัสรรตามกฎหมาย 20.63 20.63  - - 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 665.63 575.03 + 90.60 15.76% 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,296.28 1,125.93 + 170.35 15.13% 
ROA  7.90% 9.98% 
ROE 13.34% 18.66% 

 
บริษทั (เฉพาะกิจการ) 
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 เปล่ียนแปลง 

+/- ลา้นบาท ร้อยละ (%) 
เงินสดและรายการเทียบเท่า 231.18 262.59 - (31.41) (11.96%) 
รวมสินทรัพย ์ 1,378.63 1,255.65 + 122.98 9.79% 
เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 297.56 265.32 + 32.24 12.15% 
รวมหน้ีสิน 643.09 601.46 + 41.63 6.92% 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 206.06 206.06  - - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 87.74 87.74  - - 
ก าไรจดัสรรตามกฎหมาย 20.63 20.63  - - 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 421.12 339.78 + 81.34 23.94% 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 735.54 654.19 + 81.35 12.44% 
ROA  8.56% 7.33% 
ROE 16.04% 14.61% 
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ประธานได ้กล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดส้อบถามวา่ ก าไรสุทธิของบริษทั และบริษทัยอ่ย สามารถแยกไดห้รือไม่วา่เป็นของบริษทั 
ใดเท่าไหร่ 

 ประธาน ขอให้ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบ 
 นายทฬัห์วชิ วรสิทธิกร ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดช้ี้แจงวา่ ก าไรของบริษทัและบริษทั
ย่อย ตามท่ี จ  านวน 172.95 ล้านบาท นั้น เป็นของ บริษทัแม่ ประมาณ 118 ล้านบาท ท่ีเหลือหลังจากหักรายการ
ระหวา่งกนัแลว้ก็จะเป็นของ บริษทัยอ่ย (GIFT) ประมาณ 60-70 ลา้นบาท แต่เน่ืองจาก บริษทั ถือหุ้น GIFT ประมาณ 
56% จึงมีส่วนแบ่งก าไรของบริษทัย่อยเป็นส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน
ประมาณ 47 ลา้นบาท  

 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม บริษทัจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิของ GIFT-W1 เป็นจ านวนเท่าไหร่  

 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ช้ีแจงวา่ บริษทั จะยงัคงรักษาสัดส่วนในการเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ GIFT 
เอาไว ้แต่จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ย เป็นจ านวนเท่าไหร่ ขณะน้ียงัไม่ทราบตวัเลข เน่ืองจากยงั
ไม่ถึงวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซ่ึง จะครบก าหนดในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชุมได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
เพิ่มข้ึนอีกท าให้จ  านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ในขณะน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 65 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 715,440,256 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,432,756 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง           7,500 เสียง 

ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลประกอบการของบริษทัในปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิ 117.99 ลา้นบาท หรือ 
คิดเป็นก าไรต่อหุ้น อยูท่ี่ 0.143 บาทต่อหุ้น เพิ่มข้ึน 27.06 ลา้นบาท หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.76 เม่ือเปรียบเทียบกบัผล
ประกอบการของปี 2559 ท่ีมีก าไรอยูท่ี่ประมาณ 90.93 ลา้นบาท โดยในปีน้ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.040 บาท (ส่ีสตางค)์ 
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คิดเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายในคร้ังน้ีรวมทั้งส้ินประมาณ 49.45 ลา้นบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายน้ีคิดเป็นร้อยละ 41.91 
ของก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2560 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษทั (Dividend Policy) ท่ีอตัรา
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ใน วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 โดยวนัท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะข้ึน
เคร่ืองหมาย XD คือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามวา่ ท าไมมีปีน้ี ก าไรมากกวา่ปีก่อน (ปี 2559) แต่ จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ 
คือ 0.040 บาทต่อหุ้น ในขณะท่ีปีก่อนจ่าย อตัรา 0.045 บาทต่อหุ้น และ ในคร้ังต่อๆ ไปขอให้ บริษทัช่วยพิมพเ์ป็น
ตวัอกัษรในวงเล็บแสดงจ านวนอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายดว้ย เน่ืองจาก มีเฉพาะตวัเลขซ่ึงมีจุดทศนิยมหลายต าแหน่งท าให้
อ่านล าบาก 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทั ไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นหุ้น
สามญั ไปซ่ึง หากผูถื้อหุ้น ท่ีไดรั้บหุ้นปันผลไปก็จะยงัคงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล ในคร้ังน้ี  ซ่ึงจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ในการรรับเงินปันผลน้ี ไดเ้พิ่มสูงข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินท่ีมากกวา่ นอกจากน้ี หากนบัรวมปันผลระหวา่ง
กาล ท่ีบริษทั ไดจ่้ายไปก่อนหนา้ จะถือวา่ในปีน้ี บริษทัมีการจ่ายปันผลในอตัราท่ีมากกวา่ปี 2560  

และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชุมได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
เพิ่มข้ึนอีกท าให้จ  านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ในขณะน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 67 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 715,440,258 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ใน
อตัราหุน้ละ 0.040 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,432,758 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง           7,500 เสียง 

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ี จะขอมอบหมายให้ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุมเป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมแทน และ ขอให้กรรมการ ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดอ้อกจากห้องประชุมไปก่อน จนกวา่ท่ีประชุมจะ
ลงมติในวาระน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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จากนั้น ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุม
สามญัประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่          

1. นายวรัิช   สุวรรณนภาศรี          กรรมการ 
2. นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 
3. นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 
4. นายพีรเจต   สุวรรณนภาศรี            กรรมการ 

ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถ้วน และ เป็นผูท่ี้เหมาะสมโดยมีความรู้ 
ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซ่ึงในการแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านน้ี จะท าการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัส่งประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ใหก้บัผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อใดหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

โดยเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชุมได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
เพิ่มข้ึนอีก ท าให้จ  านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ในขณะน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 69 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 715,474,945 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวิรัช สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,467,445 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง            7,500 เสียง 

ต่อจากนั้น เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,467,445 เสียง 
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ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง            7,500 เสียง 

ต่อจากนั้น ได้เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าท่ีดูแลการประชุมได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
เพิ่มข้ึนอีก ท าให้จ  านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ในขณะน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 70 ท่าน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 715,969,945 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.91 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,962,445 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง            7,500  เสียง 

ต่อจากนั้น ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,962,445 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง            7,500  เสียง 

ต่อจากนั้น ได้เสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายสมเจตน์ สายฝน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัเพิ่มเติมใหม่อีกหน่ึงท่าน  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายสมเจตน์ สายฝน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัเพิ่มเติม
ใหม่อีกหน่ึงท่าน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,962,445 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง            7,500  เสียง 

โดยภายหลงัจากท่ี ท่ีประชุม ไดมี้มติแต่งตั้งนายสมเจตน์ สายฝน แลว้ ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดก้ล่าว
แนะน า นายสมเจตน์ สายฝน ซ่ึงไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  
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 ประธาน และ ไดส้รุปมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และ 
แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดงัน้ี  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหน่ึง และ แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

โดยภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติแต่งตั้งกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัการท่ีดูแลการประชุมได ้เชิญ
กรรมการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดก้ลบัเขา้หอ้งประชุมเพื่อร่วมในการประชุมในวาระท่ีเหลือต่อไป 

ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธาน ขอใหฝ่้ายจดัการผูดู้แลการประชุม เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการใหท่ี้ 
ประชุมท่ีประชุมไดพ้ิจารณา 

ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดน้ าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  ใน
วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 5.0 ลา้นบาทต่อปี  

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,961,245 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง           8,700  เสียง 

ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธาน ขอให ้นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์กรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระ 
น้ี ใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณา 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดเ้ห็นสมควร เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 และ/หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5423 แห่งบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของ
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บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้ทั้งน้ี ส านักงานสอบบญัชี และ ผูส้อบบญัชีตามรายนาม
ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และ ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
1,180,000.- บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปี
ตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

และ เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 ของบริษทั 
และ ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,961,245 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง           8,700  เสียง 

ระเบียบวาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17 

ประ ธาน ขอให ้ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดเ้ป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณา 

ฝ่ายจดัการผูดู้แลการประชุม ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ไดมี้ขอ้เสนอแนะให้บริษทั ท าการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเพื่อให้มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในขอ้ 17 และขอ้ 13 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ 13. เดิม 
บริษทัจะจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้แต่ละคน 
(2) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่
(3) วนัเดือนปีท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนไดรั้บการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

บริษทัจะเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั 
หรือ บริษทัอาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหนา้ท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนแทน
บริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ก็บรักษาทะเบียน
ดงักล่าว 
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บริษทัอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฏหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัได้ ในกรณีดงักล่าว วิธีปฏิบติัเก่ียวกบันายทะเบียนให้
เป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

แกไ้ขเป็นดงัน้ี  
ขอ้ 13 . บริษทัจะจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้แต่ละคน 
(2) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่
(3) วนัเดือนปีท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนไดรั้บการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

บริษทัจะเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั 
หรือ บริษทัอาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหนา้ท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนแทน
บริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ก็บรักษาทะเบียน
ดงักล่าว  

บริษทั อาจมอบหมายให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ  บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาต
ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีบริษัท
มอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
งานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 17. เดิม 
ขอ้ 17 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษทัซ่ึงตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได ้ยกเวน้

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ท่ีการโอนหุน้ของบริษทัจะกระท ามิได ้
(1) กรณีท่ีการโอนหุ้นนั้นจะท าให้บริษทัเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ท่ีบริษทัมีหรือพึงจะ

ไดรั้บตามกฏหมายใดๆ 
(2) กรณีท่ีการโอนหุ้นนั้นจะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลสัญชาติ

ไทยลดต ่าลงกวา่อตัราท่ีก าหนดในขอ้ 19 แห่งขอ้บงัคบัน้ี 

แกไ้ขเป็นดงัน้ี  
ขอ้ 17  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษทัซ่ึงตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได ้ยกเวน้

ในกรณีท่ีการโอนหุ้นนั้นจะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทย
ลดต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดในขอ้ 19 แห่งขอ้บงัคบัน้ี  

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 และ ขอ้ 17 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ โดย ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั ท่ีกรมพมันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  715,961,245 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย  -0- เสียง 
งดออกเสียง           8,700  เสียง 

ระเบียบวาระที ่9  เร่ืองอืน่ๆ 

ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ และ เม่ือปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีก 
ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือ แสดงความเห็น 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามวา่ บริษทัมีการตั้งเป้ายอดขายไวห้รือไม่ และมีการจดัท าการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงภายใตส้มมุติฐานราคาน ้ามนัท่ีเปล่ียนแปลงไปไวห้รือไม่ 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีการตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายไวท่ี้ร้อยละ 15 โดย
จะพยายามคงอตัราก าไรขั้นตน้ไวไ้ม่ให้ต ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดม้การจดัท า Sensitivity Analysis จากการ
เปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัโดยตรง แต่จะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยตรงมากกวา่ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก  

ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.20 น.  โดยก่อนการปิดประชุม ประธานได้แจง้ว่า หลงัจากท่ีปิด
ประชุมแลว้ ทางฝ่ายจดัการจะยงัอยูเ่พื่อตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นต่อ และ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละ
เวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 
 

       พละ สุขเวช           ประธานทีป่ระชุม  
                    (นายพละ สุขเวช)     
  

 
 
 วราภรณ์ ทองโพธ์ิ          ผู้บันทกึการประชุม 
        (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 




