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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

          

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขท่ี 2/4  
หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ท่ี 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

วนัที่และเวลาประชุม วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม   

1. คณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง พร้อมท า
หน้าที่ประธานในที่ประชมุครัง้นีด้้วย 

2. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุอารีย์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุศภุกิจ ดลุยพชิช์ กรรมการ 
6. คณุวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ 
7. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ 
8. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ 
9. คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ 

ที่ปรึกษาการเงนิจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซัลแทนท์ จ ากดั 
1. คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1. คณุหฤทยั บญุกลอ่มจิตร 

เร่ิมการประชุม 

คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจ าปี 2560 พร้อมกับแนะน ากรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชมุ  

ทัง้นี ้คณุบงกช รุ่งกรไพศาลได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถงึขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นลงคะแนนแตล่ะ
วาระในใบลงคะแนนท่ีได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น โดย
เจ้าหน้าที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนจากทา่นภายหลงัที่ทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว 
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เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละ
วาระและฉีกตามรอยปรุ สง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย 

ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชมุทราบก่อน
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั 
และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถามท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
จะมีเวลาครัง้ละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ คณุบงกช รุ่งกรไพศาลจึงได้เรียนเชิญคณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ด าเนินการเปิดประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พร้อมกบัเรียนให้ที่ประชมุทราบข้อมลูของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,359,791,320 บาท 

 ทนุช าระแล้วจ านวน 1,359,791,320 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 2,719,582,640 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 1,582,173,562 หุ้น และผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จ านวน 31 ราย ถือหุ้นรวม 1,039,791,429 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 47 ราย นับรวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 2,621,964,991 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.41 ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบวุ่า “ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ จึงแถลงวา่ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
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วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
29 เมษายน 2559 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 
เมษายน 2559 โดยได้บนัทึกไว้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีท้ี่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 จึง
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวหรือไม่  และ
เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 
2559 โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,964,991 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,964,991 100 

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และรับรองรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 41 ก าหนดให้บริษัทฯ จดัท าการรายงานกิจการของ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 ที่
บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 สว่นหลกัส าคญั คือ การผลติและจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ ได้แก่ แอมโมเนยี 
กรดก ามะถนั และปุ๋ ยเคมีส าเร็จรูป รวมถงึผลผลติ ผลพลอยได้ และอีกสว่นหนึง่คือการให้บริการ โดยในปัจจบุนั
บริษัทฯ ให้บริการคลงัสนิค้า ทา่เทียบเรือ และคลงัเก็บสนิค้าเหลว 

 ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้เปลีย่นแปลงโครงสร้างธุรกิจที่ส าคญัในสว่นของการจดัจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ประเภท
แอมโมเนีย โดยในเดือนมิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจากบริษัท เคมีคลัส์ แอนด์    
อาโรเมตกิ (ประเทศไทย) จ ากดั เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัจ าหนา่ยสนิค้าแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดอก
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ไซด์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แอมโมเนียได้ครบวงจร ตัง้แตก่ารน าเข้าและจดัจ าหนา่ยให้กบั End 
users อนัเป็นการเพิม่ศกัยภาพ การแขง่ขนั การตลาด รวมถึงการขยายตลาดเคมีภณัฑ์อื่นๆ ในอนาคต 

 นอกจากนี ้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ได้มมีติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่
ทีต่ราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 0.16 บาทตอ่หุ้นเป็น 0.50 บาทตอ่หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ได้มีการ
ปรับปรุงใหมข่องตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท าให้จ านวนหุ้นภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้คงเหลอื 
2,719,582,640 หุ้น โดยค านวณการรวมหุ้นจากหุ้นเดมิที่มีอยู่ 3.25 หุ้น เป็น 1 หุ้น ซึง่ในกรณีที่มเีศษหุ้น จะปัดขึน้
เต็มจ านวนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยมีคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีท าหน้าทีเ่ป็น Balancer สละหุ้นของตนบางสว่น
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทฯ ด าเนินการดงักลา่วเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ส าหรับการกลบัเข้าซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอกีครัง้หนึง่  

 ส าหรับรายการส าคญัของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯได้ยื่นค าร้องเพื่อขอพ้นเหตเุพิกถอนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกั 
ทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Resume Trading) ซึง่ตามหลกัเกณฑ์ในการกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์สว่นของผู้
ถือหุ้นต้องไมต่ า่กวา่ 300 ล้านบาท (กรณีกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ซึง่จากงบแสดงฐานะ
การเงิน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ปรากฏสว่นของผู้ ถือหุ้นมจี านวนเทา่กบั 750.75 ล้านบาท ซึง่มีสว่นของผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ 
300 ล้านบาท ตามเกณฑ์ในการขอพ้นเหตเุพกิถอนเพื่อกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ส าหรับเกณฑ์ก าไรสทุธิ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 403.24 ล้านบาท โดยหากพจิารณาปรับปรุงรายการท่ีไม่
เก่ียวกบัการด าเนินงานปกติ บริษัทฯ จะมีก าไรจากการด าเนินงานภายหลงัจากหกัรายการปรับปรุงที่ไมเ่ก่ียวเนื่อง
กบัการด าเนินงานปกติ เทา่กบั 97.24 ล้านบาท ซึง่ไมน้่อยกวา่ 30 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิในงวดสะสมก่อนยื่นค า
ขอ เป็นไปตามเกณฑ์ในการขอพ้นเหตเุพิกถอนเพื่อกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องภายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารสว่นใหญ่กลุม่
เดียวกนัอยา่งตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ 

 ในสว่นของขาดทนุสะสม ปัจจบุนับริษัทฯ มีขาดทนุสะสมอยูป่ระมาณ 606 ล้านบาท อยา่งไรก็ด ีบริษัทฯ มีแผนใน
การล้างขาดทนุสะสมทีม่ีอยูด่งักลา่วภายในระยะเวลา 3 ปีโดยอาศยัรายได้จากการด าเนินงานในปัจจบุนัประกอบ
กบัรายได้ที่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับจากการเร่ิมประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ตามแผนการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้ ตามที่บริษัทฯ มีแผนในการจ าหนา่ยสทิธิการเชา่ที่ดินบางสว่น หากบริษัทฯ สามารถจ าหนา่ย
สทิธิการเชา่ที่ดินในขนาดพืน้ท่ีทีม่ีนยัส าคญัได้ บริษัทฯ จะสามารถล้างขาดทนุสะสมได้ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่
มีการจ าหนา่ยสทิธิการเชา่ที่ดินดงักลา่ว  

 ในสว่นของเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนีไ้มน้่อยกวา่ร้อยละ 75 โดยค านงึถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย บริษัทฯ ได้
ช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีร้วมเป็นเงินประมาณ 1,434.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.94 ของหนีค้้างช าระ
ของบรรดาเจ้าหนี ้เป็นผลให้ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างหนีไ้ด้มากกวา่ร้อยละ 75 ของมลูหนีท้ัง้หมด
ของบริษัทฯ โดยการปรับโครงสร้างหนีด้งักลา่วได้ค านงึถงึสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ กลา่วคอื 
ไมท่ าให้สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมเหลอืน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัด าเนินการ 
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 นอกจากนี ้ การด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผา่นมายงัเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมีความมัน่คงตามสภาพอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้พิจารณาจากกระแส
เงินสดของกิจการประกอบด้วย ซึง่บริษัทฯ ได้พฒันาธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจโดยประกอบธุรกิจ
ใน 2 สว่นหลกัตามที่ได้เรียนข้างต้น คือการผลติและจ าหนา่ยเคมภีณัฑ์ และการให้บริการ โดยเมือ่พิจารณาจากงบ
กระแสเงินสด ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบวา่ในปี 2559 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 66.8 ล้าน
บาท 

 ส าหรับคณุสมบตัิอื่นนอกเหนือจากผลประกอบการตามหลกัเกณฑ์การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนนัน้ 1)บริษัทฯ 
มีผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุที่ไมม่ีลกัษณะต้องห้าม 2) บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบครบตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 3) บริษัทฯ มีผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 4) บริษัทฯ มีการตรวจสอบการควบคมุภายในรวมถงึประสทิธิผล โดยมีการ
จดัจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั เข้ามาตรวจสอบและให้ความเห็นในการปรับปรุง 5) ไมม่ีการ
ด าเนินงานท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 6) บริษัทฯ มีการกระจายหุ้น 
โดยมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยจ านวน 4,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.16 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เป็น
ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 7) บริษัทฯ ได้ออกจากการฟืน้ฟกิูจการ โดยเมื่อวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาได้มคี าพิพากษายกค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทฯ แล้ว  

 บริษัทฯ ได้ด าเนินตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งครบถ้วน และได้ยืน่ค าร้องเพื่อขอพ้น
เหตเุพกิถอนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Resume Trading) โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ และกลา่วเพิ่มเตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเหน็หรือข้อซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองดงักลา่วหรือไม ่และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และรับรองรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้
การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดย
นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่สงักดับริษัท แกรนท์ 
ธอนตนั จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นวา่ งบการเงินขอบบริษัทฯ ดงักลา่ว และผลการด าเนินงานรวมและกระแส
เงินสดรวมนัน้ถกูต้องตามควรตามมาตรฐานการเงินของไทย ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

         หนว่ย: ล้านบาท 
งบการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์รวม 1,042.61 982.84 

หนีส้นิรวม 273.87 305.88 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 750.98 676.96 

มลูคา่หุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 1,359.79 1,359.79 

รายได้รวม 1,317.48 1,318.68 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 396.95 401.42 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.16 0.16 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 2,719,582,640 2,719,582,640 

มลูคา่หุ้นสทุธิ (บาท) 0.28 0.25 

ทัง้นี ้เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบงบการเงินคือการตีราคาอาคารและอปุกรณ์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อาคารและ
อปุกรณ์ของบริษัทฯ มมีลูคา่ 603 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59 ของสนิทรัพย์รวม และตีราคาทรัพย์สนิท่ีมาจากการ
รวมธุรกิจด้วยมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสงัเกตวา่ บริษัทฯ ได้ลงนามท า
สญัญาโอนกิจการบางสว่นของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดยีวกนั ดงันัน้ 
จะต้องมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตัง้แตแ่รก โดยจากงบการเงินรวมจะเห็นได้วา่บริษัทฯ มี
สนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,043 ล้านบาท มีหนีส้นิรวมประมาณ 274 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 751 ล้าน
บาท มลูคา่หุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 1,360 ล้านบาท รายได้รวม 1,317 ล้านบาท ซึง่เป็นรายได้จากการขายและบริการรวม 
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1,024 ล้านบาท และรายได้อื่น 292 ล้านบาท นอกจากนี ้มกีารกลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ทรัพย์สนิ 244 ล้านบาท จึง
ท าให้มกี าไรสทุธิสว่นของทีเ่ป็นบริษัทฯ 397 ล้านบาท มีก าไรตอ่หุ้น 0.16 บาท จ านวนหุ้น ณ ปัจจบุนัคือ 2,719,582,640 
หุ้น ท าให้มีมลูคา่หุ้นสทุธิ 0.28 บาทตอ่หุ้น 

นอกจากนี ้งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึง่เห็นวา่
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนี ้
ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรผลก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมกี าไรสทุธิ 403 ล้านบาท 
แตย่งัคงมขีาดทนุสะสมประมาณ 606 ล้านบาท ซึง่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ก าหนดวา่ “ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมยีอดขาดทนุสะสม ห้ามมใิห้จา่ยเงินปันผล” นอกจากนี ้
ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 51 และ ข้อที่ 53 ระบไุว้วา่ “ห้ามมใิห้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่
บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล” และ “บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุ
ส ารองอยา่งน้อยหนึง่ในยี่สบิของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกว่าทนุส ารองจะมจี านวนถงึร้อยละ
สบิของจ านวนทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ” ตามล าดบั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมส่ามารถจดัสรรผลก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรผลก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการงดจดัสรรผลก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิการงดจดัสรรผลก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายยงยศ ปาละ
นิติเสนา และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ โดยให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อยา่งเต็มที่ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ (2) นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ (3) 
นายยงยศ ปาละนิติเสนา และ (4) นายกิจจา สมญัญาหิรัญ ออกจากห้องประชุมไปพกัรอในห้องรับรองก่อน และจะได้
เชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัมาอีกครัง้หนึง่เมื่อที่ประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีแ้ล้ว นอกจากนี ้คณุณฐั
ภพ รัตนสวุรรณทวี รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุในวาระนี ้

คณุบงกช รุ่งกรไพศาลชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 19 ระบไุว้วา่ “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหม่ก็
ได้” 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในครัง้นี ้มีกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
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1. นายวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายศภุกิจ ดลุยพิชช์   กรรมการ 
3. นายยงยศ ปาละนิติเสนา  กรรมการ 
4. นายกิจจา สมญัญาหิรัญ  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประวตัิและผลงานของกรรมการทัง้ 4 ทา่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมลู
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  
โดยได้ค านึงถึงคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานที่เหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้ให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 
ทา่น กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุบงกช รุ่งกรไพศาล และกลา่วเพิ่มเตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคดิเหน็หรือข้อซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองดงักลา่วหรือไม ่ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงข้อคิดเห็นหรือซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้ให้กรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ตามที่น าเสนอ โดยให้พจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 4 ทา่น ได้แก่ (1) นายวศิณ ุนิเวศน์มรินทร์ (2) นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ (3) นายยงยศ ปาละนิติเสนา 
และ (4) นายกิจจา สมญัญาหิรัญ โดยให้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอยีดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

(1) เลอืกตัง้นายวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,858 100 
ไมเ่ห็นด้วย 4 0* 
งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

หมายเหต ุ *เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 
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(2) เลือกตัง้นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

(3) เลอืกตัง้นายยงยศ ปาละนิติเสนา ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

(4) เลอืกตัง้นายกิจจา สมญัญาหิรัญ ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

ทัง้นี ้ ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนเสยีงแล้วเสร็จ กรรมการทัง้ 4 ทา่นได้กลบัเข้าห้อง
ประชมุอีกครัง้หนึง่ ในการนี ้ คณุสภุาพร ธนศิริกลุ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ไมเ่ห็น
ด้วยในการแตง่ตัง้คณุวศิณ ุนิเวศน์มรินทร์เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ เนื่องจากคณุวศิณ ุนิเวศน์มรินทร์เป็นกรรมการ
อิสระตัง้แตปี่ 2552 หากรวมวาระใหมน่ีด้้วยจะเกิน 9 ปี ซึง่ขดักบัหลกัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่รณรงค์วา่ไมค่วรแตง่ตัง้กรรมการอิสระเกิน 9 ปี จึงขอให้ชีแ้จงเหตผุลที่เชิญคณุวศิณ ุ นิเวศน์มรินทร์มาชว่ย
บริหารบริษัทฯ ตอ่ไปวา่มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ อยา่งไร 
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คณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถึงทีม่าในการเข้ารับต าแหนง่ในบริษัทฯ (เดมิเป็นบริษัท ปุ๋ ยแหง่ชาติ จ ากดั) 
รวมถงึอธิบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและหนีส้นิของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึการเข้าร่วมลงทนุในโครงการของ
บริษัทฯ การปรับโครงสร้างทนุของบริษัทฯ การเพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุบงกช รุ่งกรไพศาลเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุบงกช รุ่งกรไพศาลชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม” และตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบไุว้
วา่ “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็ จ เงิน
อดุหนนุ เงินรางวลั คา่รักษาพยาบาล คา่น า้มนั คา่พาหนะ ไมร่วมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะ
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ”  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 ทีบ่ริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ   จ านวน 192,000 บาท/ปี 
 รองประธานกรรมการ   จ านวน 156,000 บาท/ปี 
 กรรมการ ทา่นละ   จ านวน 120,000 บาท/ปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
 กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ  จ านวน 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

3. คณะกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร   จ านวน 192,000 บาท/ปี 
 กรรมการบริหาร ทา่นละ   จ านวน 120,000 บาท/ปี 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง ทา่นละ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุบงกช รุ่งกรไพศาล และกลา่วเพิ่มเตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคดิเหน็หรือข้อซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,862 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,862 100 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ มอบหมายให้คณุบงกช รุ่งกรไพศาลเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุบงกช รุ่งกรไพศาลชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากัด ที่มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความ
เข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา 
รวมทัง้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นบริษัทท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รับรอง และ
ให้บริการที่มีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยก าหนด
คา่ตอบแทนไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

อัตราค่าตอบแทนที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 

2559 2560 บาท % 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 640,000 540,000 (100,000) (15.63%) 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสส าหรับปี 600,000 540,000 (60,000) (10.00%) 
3. คา่สอบทานข้อมลูแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 30,000 0 (30,000) (100.00%) 
4. ทัว่ไป คือ คา่จดัทางบการเงินและคา่ใช้จา่ยในการ
ตรวจสอบ (ตามทีเ่กิดขึน้จริง) 

เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง 

รวมค่าธรรมเนียม 1,270,000 1,080,000 (190,000) (14.96%) 

โดยคา่ตอบแทนดงักลา่ว ไมร่วมคา่บริการอื่น ได้แก่ คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่เบีย้เลีย้ง และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อื่นๆ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ได้เสนอให้นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3759  เป็นผู้สอบบญัชี 
และแสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากมีเหตทุ าให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท 
จ ากดัสามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เพื่อท าหน้าที่ดงักลา่วได้  ตามรายนาม
ผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  7305 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  5113 

รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมลูที่บริษัทฯ ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุบงกช รุ่งกรไพศาล’ และกลา่วเพิม่เตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเหน็หรือข้อซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองดงักลา่วหรือไม ่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 โดยอนมุตัใิห้ (1) นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3759 หรือ (2) 
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่7305 หรือ (3) นายจิโรธ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5113 เป็นผู้สอบบญัชีท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ และอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,926 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,926 100 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตัิการจดทะเบียนเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวชีีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อการรองรับแผนการด าเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้
ครอบคลมุการให้บริการรือ้ถอน คดัแยกโครงสร้างเหลก็และระบบทอ่ปิโตรเลยีม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดทะเบียนเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 1 ข้อ จากเดิม 34 ข้อ เป็น 35 ข้อ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ข้อที่ 35 ประกอบกิจการเก่ียวกบัการรือ้ถอน ถอดแยก จ าแนก ชิน้สว่นโครงสร้างจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลยีมทกุ
ประเภท รวมถึงกระบวนการล้างหรือท าความสะอาดชิน้สว่นโครงสร้างและอปุกรณ์” 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ ทัง้นี ้ เนื่องจากเมื่อแทน่ขดุเจาะใน
อา่วไทยหมดอายสุมัปทาน จะต้องมีการรือ้ถอนน ามาคดัแยก ซึง่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ เลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจ จงึ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจตอ่ไป นอกจากนี ้
ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคดิเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้
ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดทะเบียนเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการจดทะเบยีนเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 1 
ข้อ จากเดิม 34 ข้อ เป็น 35 ข้อ เพื่อรองรับแผนการด าเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้
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ครอบคลมุการให้บริการรือ้ถอน คดัแยกโครงสร้างเหลก็และระบบทอ่ปิโตรเลยีม โดยมีรายละเอยีดตามที่
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,965,926 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,965,926 100 

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมตัิการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อเพิ่มความชดัเจนวา่หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นระบช่ืุอผู้ ถือตาม
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการรับหลกัทรัพย์ ซึง่ก าหนดวา่หุ้นท่ีจะขอจดทะเบยีนตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยต้องระบช่ืุอผู้ ถือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 8 โดยมรีายละเอียดดงันี ้

ข้อความเดิม: “ข้อ 8 ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบช่ืุอทัง้สิน้ และต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้จดัการพร้อมกบั
กรรมการอื่นอกี 1 คน และประทบัตราส าคญัของบริษัท แตก่รรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียน
หุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลงหรือพมิพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ โดยไมต้่อง
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบตัิเก่ียวกบังานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบยีนหุ้นก าหนด 

กรรมการหรือนายทะเบยีนหลกัทรัพย์อาจลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกั 
ทรัพย์อนญุาตก็ได้” 

ข้อความใหม:่ “ข้อ 8 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ 

ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือทัง้สิน้ และต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้จดัการพร้อมกบั
กรรมการอื่นอกี 1 คน และประทบัตราส าคญัของบริษัท แตก่รรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียน
หุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลงหรือพมิพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ โดยไมต้่อง
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบตัิเก่ียวกบังานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบยีนหุ้นก าหนด 

กรรมการหรือนายทะเบยีนหลกัทรัพย์อาจลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกั 
ทรัพย์อนญุาตก็ได้” 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อเพิ่ม
ความชดัเจนวา่หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นระบช่ืุอผู้ ถือตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ืองการรับหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 10.  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนด
ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองใดหรือไม ่

นายวรวิศ อนิวฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ จดัเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ พร้อมกบัสอบถามเพิ่มเตมิ
ถึงแผนการเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงความคืบหน้าวา่หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลบัไปซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เมือ่ไหร่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ หากบริษัทฯ มคีวามพร้อมในการจดัให้ผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการตอ่ไป 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,621,966,083 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวม 2,621,966,083 100 
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ส าหรับแผนการเพิ่มทนุเพื่อระดมทนุของบริษัทฯ นัน้เป็นเร่ืองในอนาคต ซึง่ต้องพิจารณาถงึแผนธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯก่อน สว่นการพิจารณาอนญุาตและระยะเวลาในการกลบัไปซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นัน้ 
ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ คาดวา่นา่จะสามารถกลบัไปซือ้ขายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 
ของปี 2560 

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิถึงการด าเนินการในอดีตเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ ได้กลบั
เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมกลา่วเน้นย า้วา่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุรายล้วนเป็นเจ้าของบริษัทฯ 
ซึง่ผู้บริหารล้วนใช้ความรู้ความสามารถในการท าธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสการเจริญเติบโตให้กบับริษัทฯ 

คณุพงศกัดิ์ พงษา ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการด าเนินการผลติปุ๋ ยเคมีภณัฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ และประโยชน์ที่ได้มาจาก
โครงการผลติโปแตช รวมถึงสอบถามถึงแนวทางในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุโดยการใช้
ประโยชน์ทา่เรือของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ประเทศไทยมีแหลง่โปแตชเป็นอนัดบัสองของโลก บริษัทท่ีด าเนนิการผลติโปแตชของไทย
ตัง้มานานแล้วแตย่งัไมม่กีารผลติออกจ าหนา่ย เนื่องจากยงัคงติดปัญหาเร่ืองการคดัค้านจากชมุชน คณุณฐัภพ            
รัตนสวุรรณทวี รองประธานกรรมการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ ส าหรับประเด็นเร่ืองทา่เรือของบริษัทฯ ในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุนัน้ ปัจจบุนัลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุมีความต้องการใช้ทา่เรือที่มีอยูส่งูขึน้ ท าให้ไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการ หากผู้ประกอบการต้องการสร้างทา่เรือเพิม่จะต้องถมทะเลเพื่อให้ได้พืน้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ดี หากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยอนญุาตให้บริษัทฯ ประกอบกิจการเพิ่มเตมิบนพืน้ท่ีเชา่ ก็
จะเกิดประโยชน์กบับริษัทฯเพิม่ขึน้ในการบริหารจดัการทา่เรือของบริษัทดงักลา่ว  

คณุสภุาพร ธนศิริกลุ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ในฐานะตวัแทนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด า 
เนินการสงัเกตการณ์การประชมุผู้ ถือหุ้น กลา่วฝากถึงบริษัทฯ ถึงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในอนาคต ดงันี ้

1. การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอให้บริษัทฯ แสดงผลคะแนนเสยีงของทัง้ผู้ที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

2. กรรมการอิสระถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น จึงอยากขอฝากให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นทกุครัง้ 

3. วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 นอกเหนือจากการชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัการกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วนัน้ อยากให้บริษัทฯ ชีแ้จงรายละเอียดด้วยวา่
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ของปี 2559 ที่ผา่นมาเป็นอยา่งไร เพราะเหตใุดถึงท าก าไรได้มากขึน้ บริษัทฯ มี
แผนการด าเนินการในอนาคตอยา่งไร การเข้าซือ้และรับโอนกิจการบางสว่นจากบริษัท เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมตกิ 
(ประเทศไทย) จ ากดัมีผลอยา่งไร ความเสีย่งเป็นอยา่งไร SWOP Analysis ควรมีหรือไม ่เป็นต้น 

นอกจากนี ้คณุสภุาพร ธนศิริกลุ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตทุี่บริษัทฯ เปลีย่น 
แปลงผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
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คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มกีรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ รศ.ดร.
เสรี วงษ์มณฑา คณุอารีย์ เตมิวฒันาภกัดี และคณุสมุิตร เพชราภิรัชต์ ซึง่ในวนันีม้กีรรมการตรวจสอบ 2 ทา่นจาก 3 ทา่น
เข้าร่วมการประชมุ และส าหรับประเด็นผู้สอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดัวา่ไมส่ามารถ
รับงานสอบบญัชีให้แก่บริษัทฯ ตอ่ได้ เนื่องจากประสบปัญหาเร่ืองบคุลากรภายใน บริษัทฯ จงึด าเนินการหาผู้สอบบญัชีที่
มีความรู้ความสามารถรายอื่นแทน 

คณุสภุาพร ธนศิริกลุ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมวา่คณุสมุิตร เพชราภิรัชต์ยงัเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ หรือไม ่

คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณุสมุิตร เพชราภิรัชต์ยงัเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่น นอกเหนือจากกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นท่ีกล้าวข้างต้น บริษัทฯ ยงัมีคณุวศิณ ุ
นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อกีทา่นหนึง่ 

คณุสภุาพร ธนศิริกลุ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่วฝากเพิ่มเตมิถึงการเข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ควบคูไ่ปกบัการด าเนนิการเพื่อกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความคิดเห็น 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่
ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ และขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ปิดการประชมุเวลา 11.30 น. 

ขอรับรองวา่มติข้างต้นถกูต้องตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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