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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 21 เมษายน 2560 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้ำ เลขที่ 559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม 
 ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 
 ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม  
 ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุม นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 7 ท่ำน มำร่วมประชุมครบ 7 ท่ำน โดยได้ท้ำกำรแนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ้ำนวน 4  ท่ำน 
 1. นำยวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 2. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 3. นำยศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร   
 4. นำยสมชำย กอประสพสุข  กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
  
 กรรมกำรอิสระ จ้ำนวน  3  ท่ำน 
 5. นำยวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 6. นำยหำญ   เชี่ยวชำญ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 7. นำงสุดจิต   ทิวำรี   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
  
 นอกจำกนี ยังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ และผู้บริหำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงำน ผู้สอบบัญช ี
      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณกฤษณ์   มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
           บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธ -บักำูรย์ จ ากัด  
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษำกำรเงิน         
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 

 
 ต่อมำเลขำนุกำรบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี  

ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
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ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญทั งสิ น 918,931,500 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 918,931,500 เสียงในกำร
ประชุมครั งนี  

และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองจ้ำนวน 207 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 589,425,436 หุ้น และจ้ำนวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 256 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 41,663,093 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทั งสิ น 463 
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 631,088,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.68 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นท่ีจ้ำหน่ำยได้ทั งหมด 

จำกนั นเลขำนุกำรบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนั น หำกมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนั นต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย 

 
 ต่อจำกนั นเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 ที่จะรับรองในวำระนี เป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 บริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่
หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2559 ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2506 รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพจิำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสยีงลงคะแนน 
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น  633,253,713 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     633,253,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน      6   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        6.6600 
งดออกเสียง จ้ำนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
 
 เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ประจ้ำปี 2559 ต่อทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตั ง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2559 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 28,556.85 ล้ำนบำท 
หนี สินรวม 18,756.99 ล้ำนบำท 
ส่วนของเจ้ำของ  9,799.86 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม 48,377.99 ล้ำนบำท 
ก้ำไรสุทธิ 1,118.72 ล้ำนบำท 
ก้ำไรต่อหุ้น 1.22 บำท/หุ้น 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทฯ มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 16,927.01 ล้ำนบำท 
หนี สินรวม 9,562.50 ล้ำนบำท 
ส่วนของเจ้ำของ  7,364.51 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม 9,256.48 ล้ำนบำท 
ก้ำไรสุทธิ 453.53 ล้ำนบำท 
ก้ำไรต่อหุ้น 0.49 บำท/หุ้น 
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เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมว่ำกำรที่บริษัทมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำจ้ำหน่ำยใน
ประเทศไทย ภำยหลังจำกภำครัฐมีกำรเปิดเสรีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มีผลดีต่อบริษัทหรือไม่อย่ำงไร 
 กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมว่ำข้อดีของกำรที่บริษัทน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำจ้ำหน่ำยในประเทศจะช่วยเพิ่ม
ยอดขำยของบริษัทในประเทศได้มำกขึ น เนื่องจำกปัจจุบันผู้ค้ำก๊ำซมำตรำ 7 มีเพิ่มมำกขึ น ท้ำให้กำรจัดสรรโควต้ำก๊ำซ LPG 
จำกทำงภำครัฐให้กับผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 มีกำรเฉลี่ยให้เกิดควำมเสมอภำค ส่งผลให้เกิดข้อจ้ำกัดในเรื่องของปริมำณก๊ำซ LPG 
ที่ได้รับมำ ซึ่งท้ำให้บริษัทไม่สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำกนัก  

กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมเพิ่มเติมอีกว่ำในส่วนของคุณภำพของก๊ำซ LPG ที่บริษัทน้ำเข้ำมำจำกแหล่ง
ตะวันออกกลำงหรือจำกสหรัฐอเมริกำนั น เป็นก๊ำซ LPG ที่ได้จำกโรงแยกก๊ำซเพียงแหล่งเดียว จึงมีค่ำควำมบริสุทธิ์ 99.5% 
(Purity) ซึ่งมำกกว่ำก๊ำซ LPG ในประเทศซึ่งมำจำกกำรผสมกันระหว่ำงก๊ำซ LPG จำกโรงกลั่นน ้ำมันและโรงแยกก๊ำซ  

กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมเพิ่มเติมอีกว่ำกำรที่บริษัทฯ เริ่มมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำจ้ำหน่ำยใน
ประเทศ ถือได้ว่ำเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม หำกภำครัฐมีกำรปล่อยลอยตัวก๊ำซ LPG เต็มรูปแบบในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นใน
เรื่องของกำรจัดหำก๊ำซ LPG , คลังเก็บก๊ำซ LPG ส้ำหรับกำรน้ำเข้ำ รวมทั งระบบกำรล้ำเลียงขนส่งให้เกิด Economy of 
Scale (กำรประหยัดต่อขนำด) ซึ่งทั งหมดจะช่วยลดต้นทุนและท้ำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่งได้ 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำกำรที่รัฐบำลได้เปิดกำรน้ำเข้ำเสรีนั น จะมี
ผลกระทบต่อก้ำไรของบริษัท และผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่นหรือไม่อย่ำงไร 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำกำรเปิดเสรีน้ำเข้ำในปัจจุบันนั น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อก้ำไรของบริษัท รวมทั งผู้ค้ำก๊ำซ 
LPG รำยอื่นด้วย เนื่องจำกค่ำกำรตลำดในกำรขำยปลีกนั นยังคงอยู่ในระดับเดิม ไม่ได้มีกำรปรับลดลงแต่อย่ำงใด 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำทรำบจำกข่ำวว่ำรัฐบำลมีนโยบำยให้ผู้ค้ำก๊ำซ 
LPG น้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำในประเทศได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เห็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่นน้ำเข้ำ LPG มำจ้ำหน่ำยในประเทศ 
ดังนั นกำรที่บริษัทสำมำรถน้ำเข้ำก๊ำซ LPG จะท้ำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลำดมำกขึ นหรือไม่ 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG ได้นั นมีองค์ประกอบหลำยอย่ำงได้แก่ 1) ตลำดภำยในประเทศ 
(Market) 2) แหล่งจัดหำก๊ำซ (Source)  3) ระบบขนส่ง (Logistic Network) และ 4) กำรประหยัดต่อขนำดเนื่องจำกซื อ
ก๊ำซในปริมำณมำก (Economy of Scale) ซึ่งสิ่งเหล่ำนี บริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว ก่อนที่ภำครัฐจะเปิดเสรี
กำรน้ำเข้ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรท้ำธุรกิจก๊ำซ LPG ทั งในประเทศไทยและภูมิภำคเอเซีย ท้ำให้บริษัทมีโครงสร้ำงเพื่อรองรับ
กำรจ้ำหน่ำยก๊ำซ (facility) และเครือข่ำยกำรขนส่งทั งในและต่ำงประเทศ (Logistic Network) พร้อมอยู่แล้ว รวมถึงบริษัท
มีกำรสั่งซื อก๊ำซ LPG ในปริมำณมำกเพื่อจ้ำหน่ำยในภูมิภำคเอเชียอยู่แล้ว ท้ำให้บริษัทสำมำรถน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำจ้ำหน่ำย
ในประเทศไทยได้ทันที ในขณะที่ผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่น อำจไม่มีควำมพร้อมในด้ำนตลำดหรือควำมพร้อมในด้ำน facility 
ท้ำให้กำรน้ำเข้ำก๊ำซมำจ้ำหน่ำยมีต้นทุนท่ีสูงกว่ำกำรซื อก๊ำซ LPG ภำยในประเทศ  ทั งนี กรรมกำรผู้จัดกำรเห็นว่ำหำกรำคำ
ชดเชยก๊ำซน้ำเข้ำก๊ำซ LPG ยังเป็นรำคำในปัจจุบัน จะมีผู้น้ำเข้ำเพียงสองรำยดังเช่นในปัจจุบัน และเห็นว่ำรัฐบำลพอใจท่ีมีผู้
น้ำเข้ำอย่ำงน้อยสองรำยเพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบได้ 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขำยของบริษัททั งในประเทศและ
ต่ำงประเทศว่ำไตรมำสใดมียอดขำยสูงหรือต่้ำ หรือเป็นฤดูกำล (Seasonal) หรือไม่ 
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กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำตลำดก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมียอดขำยสูงสุดในช่วงไตรมำสที่ 4 
ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ 1 และจะลดลงในไตรมำสที่ 2 และ 3 ส่วนในต่ำงประเทศนั นจะมียอดขำยเพิ่มขึ นในไตรมำสที่ 4 
เนื่องจำกเป็นช่วงเทศกำลท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG เพิ่มขึ น 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมจำกท่ีได้รับฟังว่ำภำยหลังกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำ
จ้ำหน่ำยในประเทศท้ำให้ต้นทุนค่ำขนส่งก๊ำซ LPG ลดลง อยำกทรำบว่ำลดลงมำกหรือไม่  

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำทำงบริษัทฯ ขออนุญำตที่จะไม่ชี แจงเป็นตัวเลขว่ำเท่ำไหร่ แต่จะขออธิบำยว่ำท้ำไมถึง
สำมำรถลดต้นทุนค่ำขนส่งลงได้ เนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบกำรขนส่งในกำรที่จะไปรับก๊ำซ LPG ด้วย
ตัวเอง สำมำรถจัดสรรขนำดของเรือบรรทุกก๊ำซที่เหมำะสมในกำรเข้ำไปรับก๊ำซที่คลังของบริษัท ซึ่งจะท้ำให้ต้นทุนกำร
ขนส่งต่อเที่ยวลดลงจำกเดิม 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำหำกบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ น จะท้ำ
ให้บริษัทมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เพิ่มขึ นหรือไม่ และบริษัทตั งเป้ำส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นประมำณเท่ำไร 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำหำกบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ น บริษัทฯ ก็จะพิจำรณำกำรน้ำเข้ำเพิ่มขึ นเพื่อ
ชดเชยควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ นด้วย ในส่วนเป้ำหมำยส่วนแบ่งกำรตลำดนั น ฝ่ำยบริหำรตั งเป้ำหมำยไว้สูงขึ นจำกกำรที่บริษัท
มีก๊ำซ LPG คุณภำพดีมำจ้ำหน่ำย ท้ำให้ลูกค้ำจะพิจำรณำซื อก๊ำซ LPG จำกบริษัทเพิ่มขึ น 
 

คุณชวลิต วิสรำญกุล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมว่ำปัจจุบันบริษัทมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG ประมำณเดือนละ 
40,000 ตัน และซื อในประเทศอีกประมำณเดือนละ 50,000 – 60,000 ตัน อยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนจะน้ำเข้ำก๊ำซ LPG 
มำเองทั งหมดหรือไม่ 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำหำกหลักเกณฑ์กำรน้ำเข้ำยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ คงยังไม่พิจำรณำกำรน้ำเข้ำ
มำเองทั งหมด 
 
 คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมำกุล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมว่ำในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำ
จ้ำหน่ำยในประเทศไทยจะเป็นอย่ำงไร และขอให้ช่วยแจ้งควำมคืบหน้ำในเรื่องของโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำว่ำเป็น
อย่ำงไร 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงในเรื่องของกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำจ้ำหน่ำยในประเทศไทยว่ำ ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำจะ
อยู่ในช่วงของกำรปรับตัวของผู้ค้ำก๊ำซ LPG ในกำรพิจำรณำเลือกซื อก๊ำซ LPG จำกเดิมที่มีกำรซื อก๊ำซในประเทศเพียงอย่ำง
เดียวเป็นกำรพิจำรณำซื อก๊ำซน้ำเข้ำเป็นทำงเลือกเพิ่มเติม ส่วนในเรื่องของโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำที่บริษัทได้เข้ำไป
ลงทุนนั น ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำมีกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำอย่ำงสม่้ำเสมอไม่ติดปัญหำแต่อย่ำงใด โดยบริษัทยังคงมองหำโอกำสใน
กำรลงทุนด้ำนโรงไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 เลขานุการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือ
ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
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วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
เลขานุการบริษัท  
  เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุดวันที่  31  ธันวำคม 2559 ตำมที่ผู้สอบบัญชี  คือ  นำย
ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด  ได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด  และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัท สยำมแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฎในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

คุณศิริพร ขัตตพงษ ์ ผู้รับมอบอ้ำนำจจำกสมำคนส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมในส่วนของงบกำรเงินของบริษัทฯ 
ที่ปรำกฎในรำยงำนประจ้ำปี 2559 หน้ำ 121 เรื่องกำรบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชียอดรวมจ้ำนวน 606 ล้ำนบำท ซึ่งในจ้ำนวนนี มี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษีจ้ำนวน 365 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท
ย่อยในประเทศจีนจ้ำนวน 246 ล้ำนบำท และส่วนของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์จ้ำนวน  63 ล้ำนบำท ไม่ทรำบว่ำทำง
บริษัทฯ จะมีโอกำสได้ใช้ภำษีในส่วนนี หรือไม่ และในเรื่องของกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท สยำมเอทำ
นอล เอ็กซ์ปอร์ท จ้ำกัด ที่มีกำรได้ตั งด้อยค่ำเงินลงทุนไว้แล้ว แต่อยำกจะสอบถำมว่ำในส่วนของโรงงำนเอทำนอลแห่งนี มีผู้
ติดต่อมำเพื่อขอซื อกิจกำรนี บ้ำงแล้วหรือไม่ 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ชี แจงในเรื่องของภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี ส่วนใหญ่เกิดมำ
จำกกำรที่บริษัทฯ ได้เข้ำไปซื อธุรกิจในประเทศจีนทั ง 2 แห่ง  โดยทั ง 2 แห่งนั นมีผลขำดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถที่
จะใช้ในส่วนของภำษีนั นได้ในระยะเวลำ 5 ปี ส้ำหรับในเรื่องของกำรตั งด้อยค่ำเงินลงทุนของธุรกิจเอทำนอลนั น ได้มีกำรตั ง
กำรด้อยค่ำไว้จ้ำนวน  121 ล้ำนบำท โดยปัจจุบันในส่วนของโรงงำนเอทำนอลได้มีผู้ติดต่ออยู่ประมำณ 2-3 รำย ซึ่งทำง
บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำอยู่ 
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,244,290 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน   642,015,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน        6  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           6.6000 
งดออกเสียง จ้ำนวน           228,400 เสียง 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผล 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติจัดสรรก้ำไรเพื่อจ่ำยเงินปันผล ซึ่งบริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ้ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส้ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจก้ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลใน
อัตรำน้อยกว่ำที่ก้ำหนดข้ำงต้น โดยขึ นอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ้ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกำรด้ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2559 ในอัตรำ
หุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 459.47 ล้ำนบำท ทั งนี บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตรำหุ้นละ 6.15 บำท เป็นเงินประมำณ 137.84 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยใน
อัตรำหุ้นละ 6.35 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 321.63 ล้ำนบำท 
 ทั งนี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว ให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคับบริษัทตำมที่
ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก้ำหนดรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนำคม 2506 และปิดพักสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 
เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 10 มีนำคม 2506 และก้ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 18 พฤษภำคม 2506 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,244,290 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน    642,244,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน       6              เสียง  คิดเป็นร้อยละ         6.6000 
งดออกเสียง จ้ำนวน         0   เสียง 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 
0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนกรรมกำรทั งหมด ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้

ถือหุ้นประจ้ำปี 25 60 ในครั งนี  มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน 3 รำยดั งนี  
 1. นำยศุภชัย  วีรบวรพงศ ์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 

2 . นำยหำญ   เชี่ยวชำญ  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 3 .นำ งสุดจิต   ทิวำรี  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรได้เชิญกรรมกำรทั ง 3 ท่ำนตำมรำยช่ือข้ำงต้นออกจำกห้องประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทั ง 

3 รำยตำมรำยนำมข้ำงต้น และให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ต่ออีกวำระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจำก
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งว่ำ วำระนี มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลดังนี  
 
 ช่ือกรรมกำร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 
1. นำยศุภชัย  วีรบวรพงศ ์ 619,132,146 96.4104 23,052,079 3.5896 60,100 - 
2. นำยหำญ  เช่ียชำญ 620,309,046 96.5936 21,875,179 3.4064 60,100 - 
3. นำงสุดจิต  ทิวำร ี 620,310,646 96.5939 21,873,679 3.4061 60,000 - 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบี ยประชุม ดังนี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2560 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วย 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2506 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2506 เท่ำกับ 804 ,058.00 บำทต่อท่ำน โดยจ่ำยเป็นรำย

เดือน เดือนละ 07,005.66 บำทต่อท่ำน 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 1  /2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ได้พิจำรณำกลั่นกรอง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ได้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,244,961 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน    642,184,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9907 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน            60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0093 
งดออกเสียง จ้ำนวน         0    เสียง 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
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วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2500 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี    2506 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนด  โดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2560 เป็นเงิน 2,041,200  บำท ซึ่งเพิ่มขึ นจำกปี 2559 จ้ำนวน 97,200 บำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้ำปี 2560 โดยแต่งตั งให้นำงสำวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนำสุข ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 4599 หรือ นำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3977 หรือ นำยประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขท่ี 4174 หรือ นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3271 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ้ำกัด แทนได้ 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหำร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีงบ
กำรเงินของบริษัทฯประจ้ำปี 2560 ตำมที่ได้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,245,061 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     641,468,861  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9275 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน           465,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        6.6225 
งดออกเสียง จ้ำนวน              310,700  เสียง  
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนางสาวอมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) 
หรือ นายวิเชียร  กิ่งมนตรี )ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  (หรือ นายประสิทธิ์  เย่ืองศรีกุล )ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  4174   (หรือนายสมชาย   จิณโณวาท  )ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3271 ( แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 
2,041,200 บาท 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติก้ำหนดเพิ่มอ้ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษทัเพิ่มเติมดังนี  
  “ก้ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน ก้ำกับ ดูแล และผลักดันนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติให้สำมำรถน้ำไปปฏิบัติได้จริงโดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรน้ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ำ
ผู้บริหำรและพนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันและยึดถือปฏิบัติตำม”  
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

คุณศรสีกุล วิวัตน์ธนำธิกลุ  ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถำมว่ำบริษัทฯ มเีหตุจูงใจอะไรถึงได้มีวำระที่ 8 ในครั งนี  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชี แจงว่ำ จำกกำรที่ภำคเอกชนไทยได้มีกำรริเริ่ม “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)” โดยมุ่งสร้ำงและขยำยแนวร่วมในภำคเอกชนเพื่อสร้ำงกระแสกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชันด้วยกำรส่งเสริมให้บริษัทต่ำงๆ ก้ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรที่จะปฏิเสธกำรรับและจ่ำยสินบน 
รวมถึงกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งทำงบริษัทฯ ก็เห็นว่ำเป็นเรื่องที่ส้ำคัญ และเพื่อให้กำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ก้ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม จึงมีควำมเห็นให้เพิ่มขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,245,061 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     620,349,982  เสียง คิดเป็นร้อยละ      96.6421 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน       21,554,379  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        3.3523 
งดออกเสียง จ้ำนวน              340,700  เสียง 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
- ไม่มี - 
 
เลขานุการบริษัท 

กล่ำวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค้ำแนะน้ำ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ในวำระนี  
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณศรีสกุล  วิวัตน์ธนำธิกุล  ผู้รับมอบฉันทะสอบถำมว่ำเมื่อปี 2559 บริษัทได้มีกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมฯ ใน
กำรออกขำยหุ้นกู้จ้ำนวน 20,000 ล้ำนบำท ไม่ทรำบว่ำได้มีกำรขำยออกไปบ้ำงแล้วหรือไม่ 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชี แจงว่ำในส่วนของกำรขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปัจจุบันได้มีกำรออกขำยรวมเท่ำกับ 
7,000 ล้ำนบำท ซึ่งในช่วงเดือนมกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้มีกำรออกขำยไปจ้ำนวน 2,000 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอ
ขำยในครั งนี เพ่ือใช้ในกำรช้ำระคืนหุ้นกู้ท่ีจะถึงก้ำหนดช้ำระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด้ำเนินงำน 

 
คุณสฤษดิ์  สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำตลำดก๊ำซแอลพีจีในประเทศอินเดียดีหรือไม่ 
กรรมกำรผู้จัดกำรชี แจงว่ำตลำดก๊ำซแอลพีจีในประเทศอินเดียถือเป็นตลำดที่ดีและน่ำสนใจ แต่ปัจจุบันธุรกิจก๊ำซ

แอลพีจีในประเทศอินเดียยังถูกควบคุมและดูแลโดยบริษัทน ้ำมันของรัฐบำล (IOC : Indian Oil Corporation) เป็นผู้ที่
ก้ำหนดในเรื่องของรำคำในกำรจ้ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งถือว่ำยำกต่อกำรที่บริษัทฯ จะเข้ำไปแข่งขันในตลำดนั น ยังคงต้องรอ
โอกำสและจังหวะที่เหมำะสม ถึงจะเข้ำไปลงทุน  ส้ำหรับในเรื่องของปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซแอลพีจีถือว่ำสูงมำก 
เนื่องจำกประเทศอินเดียนั นมีจ้ำนวนประชำกรสูงมำก 

 
คุณสฤษดิ์  สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำที่บริษัทไดม้ำนั น สำมำรถใช้

ก๊ำซแอลพีจีเป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้หรือไม ่
กรรมกำรผู้จัดกำรชี แจงว่ำ โรงไฟฟ้ำที่บริษัทฯ ได้เข้ำไปร่วมทุนนั นมีข้อตกลงที่มีเง่ือนไขพิเศษกับทำงรัฐบำลของ

ประเทศเมียนมำในเรื่องของจัดหำก๊ำซที่จะน้ำมำใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยรัฐบำลเมียนมำจะเป็นผู้ที่จัดหำก๊ำซ
ธรรมชำติมำให้กับโรงไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยไม่คิดต้นทุน แต่มีเง่ือนไขคือโรงไฟฟ้ำจะต้องท้ำกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำและขำยคืนให้กับทำงรัฐบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุม
และเสนอควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 16.20 น. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ_______________________ประธำนในที่ประชุม 
              ( นำยวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขำนุกำรบริษัท 
                ( นำงจินตณำ  กิ่งแก้ว ) 


