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บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
_____________________________________
เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ.ห้ อง ณ ห้ องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขมุ วิท 23) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

ผู้ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุ ม : ณ ขณะที่เปิ ดประชุมมีผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 85 คน นับจํ านวนหุ้นได้
73,545,340 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 12.8911และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน 67 คน นับจํานวนหุ้นได้ 185,680,521 หุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 32.5464 รวม 152 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 259,225,861 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 45.4375 ของจํานวนหุ้นทังหมดจํ
้
านวน
570,510,600 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ (38) ของบริ ษัทฯ
และมีผ้ ูถือหุ้นทยอยมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นในแต่ละวาระ ทําให้ ขณะปิ ดประชุมมีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมรวม 196 คน นับจํานวนหุ้น
รวมกันได้ 267,968,017 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.9699
กรรมการและผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
(1) นายไพบูลย์
(2) นายไพศาล
(3) นาย ยัง ไท่
(4) นางสาววิไล
(5) นายไทยลักษณ์
(6) นายพงศ์ศกั ดิ์
(7) นายพงศเฉลิม
(8) นายพงษ์ ศกั ดิ์
(9) นายสุชาติ
(10) นายณัฐพล
(11) นายวินยั

เฉลิมทรัพยากร
สิริจนั ทรดิลก
หลู
ศิริพลู เกียรติกลุ
ลี ้ถาวร
อุทยั สินธุเจริ ญ
เฉลิมทรัพยากร
อังสุพนั ธ์
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
ลีลาวัฒนานันท์
เลาหประสิทธิ์

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม
(1) นายนิตย์
พูพ่ ิทยาสถาพร

ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้ าร่ วมประชุม
(1) นายบัณฑิต ตังภาภรณ์
้
(2) นางพัชราวดี บุญพะเนียด
(3) นายชลาพันธ์ เจนงามกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ที่ปรึกษากฏหมายจาก บริ ษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด และ
พยานในการนับคะแนน
ที่ปรึกษากฏหมายจาก บริ ษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

Head office: 109/92-95 Mu 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel: +66 (0)2 463 0100 Fax: +66 (0)2 463 1919 E-mail: info@unimit.com
Factory: 10/8 Mu3, Chonburi-Banbung-Pa-Yub Rd.(3133 Rd.), Nongchak, Banbung, Chonburi 20170, Thailand
Tel: +66 (0)38 297 467 – 70 Fax: +66 (0)38 297 439 E-mail: factory@unimit.com
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การดําเนินการประชุม นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้
นางสาวสุภาพ แก้ ววงเมือง เลขานุการบริ ษัท แนะนํากรรมการ, ผู้บริ หาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฏหมาย และพยานในการนับ
คะแนน ที่เข้ าร่วมประชุมตามรายชื่อข้ างต้ น
จากนันได้
้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ ถือ 1 หุ้น เป็ น 1
เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็น
ด้ วยตามมติที่นําเสนอ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ใช้ บตั รลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ ตอนลงทะเบียน และ
ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิ ดการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ ามาแล้ ว บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนน เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก
จากนันประธานได้
้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558

ประธานแถลงว่าได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้ าแล้ ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็น
ว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
มติ
วาระที่ 2.

259,417,962
0
8,000

เสียง คิดเป็ น 99.9969%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0.0031%

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558

ประธานได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วม ได้ แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็ นภาษาอังกฤษ และนาย
ไพศาล สิริจนั ทรดิลก รายงานเป็ นภาษาไทย
นายไพศาล สิริจนั ทรดิลก รายงานว่า ปี 2558 เป็ นปี ที่ยากลําบากสําหรับบริ ษัทยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากผลกระทบทางตรงจากราคานํ ้ามันที่ตํ่าลงไปอยูท่ ี่ บาร์ เรลละ 30 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ และผลกระทบทางอ้ อมจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของมหาอํานาจอย่างจีน ด้ วยเหตุนี ้รายได้ โดยรวมของบริ ษัทในปี 2558 จึงลดลงร้ อยละ 27.6 จาก 1,508 ล้ านบาท ใน
ปี 2557 เป็ น 1,092 ล้ านบาท
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ในปี 2558 ผลกําไรสุทธิปี 2558 อยูท่ ี่ 83 ล้ านบาท (หุ้นละ 0.15 บาท) ซึง่ ลดลงร้ อยละ 59 จากปี 2557 ซึง่ มีผลกําไร
สุทธิอยูท่ ่ี 211 ล้ านบาท (หุ้นละ 0.37 บาท) หากคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์กําไรปี 2558 อยูท่ ี่ 7.6% ซึง่ ลดลงจาก 14 %ในปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์โดยรวมของบริ ษัทฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,770 ล้ านบาท (เทียบกับ 1,863 ล้ านบาท
ในปี 2557) ในขณะที่หนี ้สินลดลง 6 ล้ านบาท ไปอยูท่ ี่ 196 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปอยูท่ ี่ 1,574 ล้ านบาท จาก 1,660 ล้ าน
บาท ในปี 2557
บริ ษัทยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ยังคงปราศจากหนี ้สินระยะยาว อัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่
0.12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินมีมลู ค่าอยูท่ ี่ 628.5 ล้ านบาท ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกับสิ ้นปี 2557
เนื่องจากความเห็นพ้ องร่วมกันว่าราคานํ ้ามันจะยังคงอยูท่ ี่ระดับราว 30 ดอลล่าร์ สหรัฐฯต่อบาร์ เรล จึงคาดการณ์ว่า
ปี 2559 จะเป็ นอีกปี ที่ยากลําบากของบริ ษัทยูนิมิตฯ ตลอดจนลูกค้ าและอุตสาหกรรมต่างๆที่บริ ษัทยูนิมิตฯให้ บริ การ
แม้ ว่าสภาพเศรษฐกิ จจะไม่แน่นอน แต่ทางบริ ษั ทยูนิ มิตฯ ยังคงดํ าเนิ นกิ จกรรมของบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องความ
รับผิดชอบทางสังคมกับชุมชนต่างๆโดยรอบ เช่น
กิ จกรรมภายในครอบครัวยูนิมิต
- กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่จะไปเยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เจ็บไข้ ได้ ป่วย
- กิจกรรมออกกําลังกายและโยคะ
- กิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย
กิ จกรรมภายนอกองค์กร
- กิจกรรมจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั เด็กนักเรี ยน
- การบริ จาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
- สนับสนุนและเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรม “ปั่ นเพื่อพ่อ”
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า ปี 2559 ผลิตภัณฑ์ใดของบริ ษัทที่จะทําให้ บริ ษัทมีรายได้ ตอ่ ไป
คุณไพศาล ตอบว่า บริ ษัทจะมุง่ ไปงาน maintenance และโรงไฟฟ้ าจะมีการขยายตัวเช่นงาน machinery part
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า เหตุใดถึงชลอการลงทุนที่พม่า
ประธานตอบว่า พม่าเป็ นการชลอระยะสัน้ 5-6 เดือน เพื่อดูแนวโน้ มเรื่ องราคานํ ้ามัน และโรงกลัน่ ต่างๆ
ผู้ถือหุ้นถามว่า งาน maintenance จะเป็ นงานหลักของบริ ษัทในปี นี ้หรื อไม่ แล้ วจะทําอย่างไรให้ บริ ษัทได้ งาน
คุณไพศาล ตอบว่า งาน maintenance จะเป็ นงานส่วนเพิ่มส่วนหนึ่ง และบริ ษัทจะทําให้ ลูกค้ าพึงพอใจและ
ประทับใจในการบริ การของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี นี ้บริ ษัทมีการเติบโตมากน้ อยแค่ไหน และกําลังการผลิตอยูท่ ี่เท่าไหร่
ประธานตอบว่า การเติบโตน่าจะใกล้ เคียงกับปี ที่แล้ ว และคุณไพศาลตอบว่า กําลังการผลิตอยูท่ ี่ 50%
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริ ษัทมีแนวคิดที่จะเปลีย่ นธุรกิจของหรื อไม่ เพราะรัฐบาลมีการส่งเสริ มเช่นการใช้ รถไฟฟ้ า
คุณไพศาล ตอบว่า บริ ษัททํา Pressure vessel ซึง่ จะใช้ ได้ ทงกั
ั ้ บโรงกลัน่ และโรงไฟฟ้ า และธุรกิจของบริ ษัทแบ่งเป็ น
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นจุดแข็ง บริ ษัทก็จะทําให้ ดีที่สดุ และอีกส่วนคือส่วนที่ตอ่ เนื่องจาก Core Business ของบริ ษัท

หน้า 4 จาก 8

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานจึงแจ้ งที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน, งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแถลงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 46 กําหนดให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี และจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติให้ นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี 2559 เพื่ ออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและะ งบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษั ท ซึ่งได้ ผ่านการพิ จารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริ ษัท และ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจําปี ที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :
คําถาม :
คําตอบ :

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า กําไรสะสมของบริ ษัทต้ องเก็บสํารองตามกฎหมายหรื อสามารถนํามาใช้ ได้
ประธาน ตอบว่า การสํารองตามกฎหมายเพียง 10% ของทุนจดทะเบียนคือ 14.3 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือสามารถ
จัดสรรได้
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า เหตุใดจึงนําเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันซึง่ ไม่มีดอกเบี ้ยถึง 196 ล้ านบาท
คุณวิไล ตอบว่า เงินฝากกระแสรายวันเป็ นชนิดพิเศษที่มีดอกเบี ้ย
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า ให้ อธิบายค่าเผื่อผลขาดทุนจากงานตามสัญญาที่ยงั ไม่เรี ยบเก็บจากลูกค้ า -4 ล้ านบาท
คุณวิไล ตอบว่าปั จจุบนั เศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันสูงมาก มีงานบางโครงการที่ขาดทุน บริ ษัทต้ องรับรู้ผลขาดทุนตาม
หลักการบัญชี
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ ถามว่า การรับรู้รายได้ ของบริ ษัทคิดอย่างไร
คุณวิไล ตอบว่าการรับรู้รายได้ ของบริ ษัทจะรับรู้ตามเปอร์ เซ็นต์งานที่เสร็ จ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,856,613
0
8,000

เสียง คิดเป็ น 99.9970%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0.0030%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ,งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี สิ ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วตามที่เสนอ
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วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558

ตามข้ อบังคับข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท มีทุนจด
ทะเบียนประมาณ 143 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 14.3 ล้ านบาท ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้ วนแล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องจัดสรรเพิ่ม
ประธานรายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 83,129,042 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติเห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็ นเงิน 45,640,848 บาท
ซึง่ มติดงั กล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กําหนดรายชื่อผู้ที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่
14 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15
มีนาคม 2559 กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559
โดยก่อนหน้ านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติให้ จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็ นเงินรวม 34,230,636 บาท ซึง่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 4 กันยายน
2558 เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว รวมอัตราเงินปั นผลต่อหุ้นปี 2558 จะเป็ นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็ นเงิน 79,871,484
บาท คิดเป็ น 96.08% ของกําไรสุทธิ
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,956,513
0
8,000

เสียง คิดเป็ น 99.9970%
เสียง คิดเป็ น 0%
เสียง คิดเป็ น 0.0030%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ จ่ายปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 45,640,848 บาท โดย
จ่ายจากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) โดยกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 14 มีนาคม
2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีบยนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559
กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ (ข้ อ 20) กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรื อ ใกล้ เคียง จํานวน 1 ใน 3 ที่สดุ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในปี นี ้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ
1. นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
2. นายสุชาติ
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
4. นายวินยั
เลาหประสิทธิ์

หน้า 6 จาก 8

คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระทังสี
้ ท่ า่ นดังกล่าวมีความเหมาะสมและเห็นสมควร
ให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระทังสี
้ ท่ า่ นให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่ โดยประวัติของกรรมการอิสระทัง้
สีท่ า่ นปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติเป็ นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี ้
1) นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
2) นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
3) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
4) นายวินยั เลาหประสิทธิ์

เห็นด้ วย (เสียง)
267,957,417 คิดเป็ น 99.9969%
267,957,417 คิดเป็ น 99.9969%
267,957,417 คิดเป็ น 99.9969%
267,957,817 คิดเป็ น 99.9970%

ไม่เห็นด้ วย (เสียง)
400 คิดเป็ น 0.0001%
400 คิดเป็ น 0.0001%
400 คิดเป็ น 0.0001%
0 คิดเป็ น 0%

งดออกเสียง (เสียง)
8,000 คิดเป็ น 0.0030%
8,000 คิดเป็ น 0.0030%
8,000 คิดเป็ น 0.0030%
8,000 คิดเป็ น 0.0030%

มติ
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามวาระคือ นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์ นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ นายวินยั เลาหประสิทธิ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่
ดังนันคณะกรรมการของบริ
้
ษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้ วย
(1) นายไพบูลย์
(2) นายไพศาล
(3) นาย ยัง ไท่
(4) นางสาววิไล
(5) นายไทยลักษณ์
(6) นายพงศ์ศกั ดิ์
(7) นายนิตย์
(8) นายพงศเฉลิม
(9) นายพงษ์ ศกั ดิ์
(10) นายสุชาติ
(11) นายณัฐพล
(12) นายวินยั
วาระที่ 6

เฉลิมทรัพยากร
สิริจนั ทรดิลก
หลู
ศิริพลู เกียรติกลุ
ลี ้ถาวร
อุทยั สินธุเจริ ญ
พูพ่ ิทยาสถาพร
เฉลิมทรัพยากร
อังสุพนั ธ์
ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
ลีลาวัฒนานันท์
เลาหประสิทธิ์

ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยแถลงว่า ตามข้ อบั ง คับ ของ
บริ ษัทฯ (ข้ อ 25) กําหนดว่า ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด สําหรับปี 2559 มติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจํานวน
เท่าปี ก่อนคือ 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครัง้ ละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว
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จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,885,917
0
80,000

เสียง คิดเป็ น 99.9701%
เสียง คิดเป็ น 0 %
เสียง คิดเป็ น 0.0299%

มติ
ที่ประชุมมีมติ ให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครัง้
ละ 5,000.- บาทต่อหนึง่ ท่าน ตามที่เสนอ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2559

คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
เงิน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทดังนี ้
นายบัญฑิต ตังภาภรณ์
้
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด แทนได้
จากนันประธานได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267,888,017 เสียง คิดเป็ น 99.9701%
0 เสียง คิดเป็ น 0%
80,000
เสียง คิดเป็ น 0.0299%

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

คําถาม :

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ถามว่าได้ ตรวจสอบแล้ วบริ ษัทยังไม่ได้ แสดงเจตนารมย์เข้ าร่ วมโครงการการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ กับ IOD จึงสอบถามว่าบริ ษัทมีแนวทางเข้ าร่วมหรื อไม่

หน้า 8 จาก 8

คําตอบ :

ประธาน ตอบว่าบริ ษัททําธุรกิจกับบริ ษัทขนาดใหญ่ เช่น บริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติ และบริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติ ซึ่งบริ ษัท
ดังกล่าวก็จะมีนโยบายเรื่ องนี ้อยูแ่ ล้ ว อีกทังบริ
้ ษัทก็มีการจัดทําคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ ตังแต่
้ ก.ค. 2554 ให้ พนักงาน
และผู้บริ หารปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และได้ เปิ ดเผย ในรายงานประจําปี 56-1 และได้ นําขึ ้นเวปไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ซึง่ น่าจะเพียงพอ หากอนาคตบริ ษัทต้ องการความช่วยเหลือจากภายนอกจะติดต่อ IOD ต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม
ประธานปิ ดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ……………………………………………….ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจทาน
หมายเหตุ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า/ออก หลังเปิ ดประชุม ทําให้ คะแนนเสียงเพิม่ /ลดในแต่ละวาระ

