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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”)
วันที่ 27 เมษายน 2561
ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14.02 น.
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ ท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด้าเนินการประชุม
ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทฯ มีกรรมการ
รวมจ้านวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ท้าการแนะน้าเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนึ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ้านวน 5 ท่าน
1. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
2. นางพัชรา
วีรบวรพงศ์
3. นายศุภชัย
วีรบวรพงศ์
4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์
5. นายสมชาย กอประสพสุข

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ
6. นายวิโรจน์
7. นายหาญ
8. นางสุดจิต

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จ้านวน 3 ท่าน
คลังบุญครอง
เชี่ยวชาญ
ทิวารี

นอกจากนียังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่
1. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขและทีมงาน ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
2. คุณเดชา
มะระพฤกษวรรณ
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สานักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จากัด
3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล
ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี
ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จ้ากัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้าหนดไว้ว่าการ
ประชุมจะด้าเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวน
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ผู้ถือหุ้นทังหมด และจะต้องมีจ้านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นทังหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษั ทมีหุ้นสามัญทังสิน 918,931,500 หุ้น และจ้านวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการ
ประชุมครังนี
และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี จ้านวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ้านวน 216 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 586,162,644 หุ้น และจ้านวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้านวน 169 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 71,276,261 หุ้น รวมจ้านวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทังสิน 385
ราย นับจ้านวนหุ้นได้ 657,438,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของจ้านวนหุ้นสามัญที่จ้าหน่ายได้แล้วทังหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้ทังหมด
จากนันเลขานุการบริษัทได้ชีแจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้าหนดไว้ว่าผู้
ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ้านวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จ้านวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตาม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด ส้าหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี จะ
ใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนันมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่
ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เ ห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านัน หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อน้าไปค้านวณและประกาศผลการลงมติในวาระนันต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส
บริษัทได้แต่งตังให้ทางส้านักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย
ต่อจากนันเลขานุการฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2500 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2500

เลขานุการบริษัท
แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 ที่จะรับรองในวาระนีเป็นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส้าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งส้าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 664,040,059 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน 664,040,059
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จ้านวน
0 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล้ วลงมติรับรองรายงานการประชุม สามั ญผู้ ถือ หุ้ นประจ าปี 2560 เมื่อ วันที่ 21
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2500

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด้าเนินงานของ
บริษัทฯประจ้าปี 2560 ต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561
กรรมการผู้จัดการ
เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตัง
ของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ้าปี
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี
สินทรัพย์รวม
31,754.97 ล้านบาท
หนีสินรวม
20,149.53 ล้านบาท
ส่วนของเจ้าของ
11,308.44 ล้านบาท
รายได้รวม
59,629.42 ล้านบาท
ก้าไรสุทธิ
2,811.10 ล้านบาท
ก้าไรต่อหุ้น
3.06 บาท/หุ้น
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี
สินทรัพย์รวม
18,944.15
หนีสินรวม
11,415.67
ส่วนของเจ้าของ
7,228.48
รายได้รวม
11,462.16
ก้าไรสุทธิ
645.06
ก้าไรต่อหุ้น
0.70

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท/หุ้น
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เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าเหตุใดก้าไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จึงสูงกว่า
ก้าไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทังที่ ราคา CP Saudi Aramco เพิ่มขึนจากไตรมาสที่ 3 มาไตรมาสที่ 4 ใกล้เคียงกัน
คือเพิ่มขึนประมาณ 90 เหรียญสหรัฐ
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าการขึนลงของราคา CP Saudi Aramco เป็นส่วนส้าคัญที่มีผลต่อก้าไรก่อน
ภาษี อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือ ณ สินเดือน ก็มีผลต่อผลก้าไรด้วยเช่นกัน แต่บริษัทไม่มีการเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณที่
เพิ่มขึนเพื่อเก็งก้าไรแต่อย่างใด ทังนีก้าไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึนนัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึนในไตรมาสที่ 4 ปี
2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
ทังนีบริษัทพยายามขายสินค้าไปยังผู้บริโภค (retail customer) ให้มากที่สุด จากเดิมที่เริ่มต้นจากการขายเป็น
ลูกค้ารายใหญ่ในปริมาณมาก (Wholesale) ในหลายประเทศ ยกเว้นประเทศไทย แผนการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างส่วนต่างก้าไร (margin) ของบริษัทให้เพิ่มขึน เพื่อลดผลกระทบจากการขึนลงของราคา CP Saudi
Aramco อย่างไรก็ตาม การขยายฐานลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงจะช้ากว่าลูกค้าแบบ Wholesale เนื่องจากลูกค้า
Wholesale จะโตเร็วกว่า
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วน Retail ปีนีเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึนมา
ประมาณเท่าไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ส้าหรับสัดส่วน Retail เพิ่มขึนประมาณร้อยละ 20 ทังนีสาเหตุที่สัดส่วน
Retail เพิ่มขึนช้าเนื่องจาก บริษัทฯต้องลงทุนถังก๊าซ LPG ซึ่งใช้เงินลงทุนมาก การจัดตังตัวแทนจ้าหน่าย (distributor)
การเข้าไปขายตรงในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ในประเทศไทยถือว่า การรุกตลาดของบริษัทฯค่อนข้างอยู่ตัวแล้ว อย่างไรก็ตามการน้ารูปแบบในประเทศไทย
(model) ไปใช้กับประเทศอื่นๆที่เข้าไปลงทุนนั นไม่ง่ายเหมือนประเทศไทยเนื่องจากเราเป็นบริษัท ฯต่างชาติ ซึ่งเมื่อเริ่ม
เข้าไปท้าธุรกิจในประเทศใดมักจะขอให้ปล่อยวงเงินเครดิตในการซือสินค้า ซึ่งบริษัทฯจะไม่ให้เครดิตแต่จะเป็นการลดราคา
ให้เล็กน้อยแทน ซึ่งลูกค้าบางรายก็รับข้อเสนอดังกล่าว ทังนีกลยุทธ์ในการบุกตลาดในต่างประเทศของบริษัท คือ การเข้า
หาธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศก่อน เช่น โรงงานผลิตสีของคนไทยที่ไปตังโรงงานในต่างประเทศ ร้านอาหารไทย เป็น
ต้น โดยยอดขายดังกล่าวถือเป็นยอดขายขันต้นก่อน แล้วจึงรุกเข้าไปยังลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศนัน แต่ก็ท้าได้ยาก
เนื่องจากเราเป็นบริษัทต่างชาติ
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบว่าสัดส่วน retail ในแต่ละ
ประเทศประมาณร้อยละเท่าไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าในประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วน retail ร้อยละ 100 ส่วนในประเทศมาเลเซีย มี
สัดส่วน retail ประมาณร้อยละ 80 ในประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 90 และส่วนของประเทศจีน ประมาณร้อยละ
40
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า คุณศุภชัยให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้ประกอบการก๊าซ
LPG รายหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ ไม่มีผู้สืบทอดและมีความต้องการขายกิจการ ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
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กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแผนและได้ด้าเนินการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน และมี แผนที่จ้าด้าเนินการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเติมให้กับรถขนส่ง
สาธารณะ
คุณสุธีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งว่าส่วนตัวซือหุ้นบริษัทเพราะทราบประวัติท่านประธานว่าเป็นคน
ดี และขอชมเชยบริษัทในเรื่องของการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity day) ที่
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณจินตณา กิ่งแก้ว ทีท่ ้างานในส่วนนีได้ดี และขอชื่นชมคณะกรรมการใน
เรื่องของการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่้าเสมอตลอดมา
คุณสุธีร์ สหัสสะรังษี กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนตัวมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีการเลือกใช้เครื่องมือทางการ
เงินได้ถูกวิธีในเรื่องการออก baht bond เนื่องจากหากดูข้อมูลย้อนหลังของประเทศไทยจะเห็นว่า การมีภาระหนีสินที่เป็น
เงินสกุลเหรียญสหรัฐมีความเสี่ยงมาก โดยกล่าวว่าในช่วงปี 2524 ประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทจ้านวน 2 ครังและในปี
2527 ประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทอีก จ้านวน 1 ครัง รวมลดค่าเงินบาทประมาณร้อยละ 30 จาก 20.775 บาทต่อ 1
เหรียญสหรัฐ เป็น 27 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และในเวลาต่อมายังได้มีการลดค่าเงินบาทในปี 2540 ซึ่งค่าเงินบาทลดลง
ประมาณร้อยละ 100 โดยการลดค่าเงินบาทมักจะเกิดขึนประมาณ 5 – 6 ปีภายหลังที่เศรษฐกิจปรับตัวขึน ทังนีตนมองว่า
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันได้เริ่มปรับตัวขึนมาประมาณ 3 ปีกว่าแล้ว โดยดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นมีการปรับตัว ถึงจุดสูงสุด
แล้วในปี 2561 ดังนันคาดว่าในอีก 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องค่าเงินอีกครัง ทังนีคุณสุธีร์เห็นด้วยที่
บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รับรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในส่วนของหนีสินต้องไม่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ
คุณสุธีร์ สหัสสะรังษี กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทด้าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องในการเลือกลงทุนในส่วนของการขาย
แบบ wholesale ก่อน ซึ่งเมื่อการขายแบบ wholesale อยู่ตัวแล้วจึงค่อยลงทุนในส่วนของ retail แม้ว่า margin ในส่วน
ของ wholesale จะน้อยกว่าแบบ retail ก็ตาม คุณสุธีร์ให้ความเห็นว่าตลาดการค้าทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยที่
น่าเข้าไปลงทุนคือประเทศอินเดีย ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่น่า จะเจาะตลาดได้ยากแต่ก็น่าลงทุนเนื่องจากมีประชาการมาก
เช่นเดียวกับประเทศจีน นอกจากนีคุณสุธีร์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้าว่า โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นพลังงาน
จะเข้ากับทิศทางของการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน นอกจากนีการใช้พลังงานก๊าซในการผลิตไฟฟ้าน่าจะ
ดีต่อบริษัทเพราะบริษัทอยู่ในธุรกิจก๊าซอยู่แล้ว
กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณและกล่าวว่า บริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงทังในเรื่องของการขายและเรื่อง
ของสกุลเงิน โดยหากบริษัทในกลุ่มมีรายได้จากเงินสกุลใดก็จะพยายามกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการขาย
บริษัทได้เริ่มขายในส่วนของ wholesale ก่อนจึงค่อยรุก retail เพื่อสร้างส่วนต่างก้าไร(profit margin) ให้มากขึน
เนื่องจากการรุกในตลาด retail ต้องใช้เงินลงทุนมาก ส้าหรับค้าแนะน้าในการลงทุนในตลาดการค้าทางฝั่งด้านทิศตะวันตก
ของไทยนัน บริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจไปแล้วในทิศตะวันตก สุดท้ายในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทมีเป้าหมายเดียวกันกับท่านผู้ถือหุ้นคือสร้างก้าไรให้แก่บริษัทเพื่อจ่ายเงินปันผลอย่างสม่้าเสมอ
เลขานุการบริษัทขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อ
ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจ้าปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณ
อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน
โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ้าปี สินสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จ้ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด้าเนินงานของบริษัท
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ากัด (มหาชน) ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฎในเอกสารรายงานประจ้าปีที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 666,287,763 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน 664,270,963
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จ้านวน
2,016,800 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ จัดสรรก้าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
จ้ากัด (มหาชน)มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก้าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส้ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก้าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
น้อยกว่าที่ก้าหนดข้างต้น โดยขึนอยู่กับผลการด้าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ้าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน
ในการด้าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,378.39 ล้านบาท ทังนีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินประมาณ 918.93 ล้านบาท
ทังนีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันก้าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และก้าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2561
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 666,287,763 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน 666,287,763
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จ้านวน
0 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา
1.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทังนีบริษัทคาดว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของ
การซือขายหุ้นของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ของนักลงทุนทุกราย อย่างไรก็ดีการแก้ไ ขมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มี
ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เพียงแต่จะมีจ้านวนหุ้นเพิ่มขึนจากเดิม ตามรายละเอียดดังนี
รายการ
1. ทุนจดทะเบียน

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าที่ตราไว้
918,931,500.00 บาท

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้
918,931,500.00 บาท
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2. ทุนช้าระแล้ว
3. มูลค่าที่ตราไว้
4. จ้านวนหุ้น

918,931,500.00 บาท
หุ้นละ 1.00 บาท
918,931,500 หุ้น

918,931,500.00 บาท
หุ้นละ 0.50 บาท
1,837,863,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (“พาร์”) เป็น
0.50 บาท เหตุใดไม่เปลี่ยนแปลงต่้ากว่านี และอยากทราบว่าหุ้นของบริษัทจะซือขายด้วยพาร์ใหม่เมื่อไร
คุณจินตณา กิ่งแก้ว ตอบข้อซักถามว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียน มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่วนในเรื่องระยะเวลาที่หุ้นของบริษัทจะ
ซือขายด้วยพาร์ใหม่นัน จะด้าเนินการภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนพาร์ใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 หลังจากนันจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาด้าเนินการให้หุ้นของบริษัทซือขายด้วยพาร์ใหม่ต่อไป
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 666,287,764 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน 666,287,764
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จ้านวน
0 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นด้งนี
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“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน

จ้านวน

918,931,500 บาท

แบ่งออกเป็น

1,837,863,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ

0.50 บาท
1,837,863,000 หุ้น

จ้านวน

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(เก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาท)
หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นสามพันหุ้น)
(ห้าสิบสตางค์)
(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นสามพันหุ้น)
(-)”

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 666,287,764 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน 666,287,764
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จ้านวน
0 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัดและข้อบังคับของบริษัทก้าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต้าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ้าปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ้าปี 2560 ในครังนี มีกรรมการที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระจ้านวน 3 รายดังนี

17

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1. นางพัชรา
2. นายสมชาย
3. นายวิโรจน์

วีรบวรพงศ์
กอประสพสุข
คลังบุญครอง

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทัง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาเลือกตังกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งตามวาระทัง
3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทังนีให้มีผลตังแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้ งว่า วาระนีมี ผู้ถือหุ้ นที่เ ข้าร่ว มประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั งกรรมการเป็ น
รายบุคคลดังนี
ชื่อกรรมการ
1. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
2. นายสมชาย กอประสพสุข
3. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง

เห็นด้วย
เสียง
632,868,880
627,704,080
606,745,780

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ
เสียง
ร้อยละ
95.05 32,952,407
4.95
94.28 38,117,207
5.72
91.13 59,075,507
8.87

งดออกเสียง
เสียง
ร้อยละ
467,300
467,300
467,300
-

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
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ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบียประชุม ดังนี
1. ค่าตอบแทนกรรมการส้าหรับปี 2561 และเบียประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- เบียประชุม ครังละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2561 และเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2561 เท่ากับ 804,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นราย
เดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน
- เบียประชุม ครังละ 10,000.00บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทครังที่ 1/2561 เมื่อวั นที่ 22 กุ มภาพันธ์ 2561 ได้ พิจารณากลั่น กรอง
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก้าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 666,288,587 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน 666,288,587
เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จ้านวน
0 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2501

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกส้านักงานสอบบัญชีประจ้าปี 2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัดเนื่องจากมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าหนดโดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ้าปี 2561 เป็นเงิน 2,041,200บาท ซึง่ เท่ากับปี 2560
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้าปี 2560 โดยแต่งตังให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด แทนได้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบ
บัญชีงบการเงินของบริษัทฯประจ้าปี 2561 ตามที่ได้เสนอไป
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 666,288,587 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้านวน
660,423,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1892
ไม่เห็นด้วย
จ้านวน
5,398,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.8108
งดออกเสียง
จ้านวน
467,300 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 โดย
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,041,200 บาท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลขานุการบริษัท
กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีค้าแนะน้า สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี
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การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า อยากทราบว่าการเปิดประมูลเพื่อจัดหาก๊าซ LNG จะ
เริ่มเมื่อไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่ายังไม่ทราบว่าการประมูลเพื่อจัดหาก๊าซ LNG จะเริ่มเมื่อไร อย่างไรก็ตาม
คาดว่าจะเกิดขึนในปี 2561 นี ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการประมูลครังนี นอกจากนีบริษัทได้เ ตรียมความพร้อมใน
การท้าธุรกิจก๊าซ LNG ทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติม ว่า ได้ข่าวว่าบริษัทฯสนใจจะซือแหล่งก๊าซที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าเรื่องแหล่งก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้
ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีความจ้าเป็นต้องเป็นเจ้าของ
แหล่งก๊าซเองใช่หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การมีแหล่งก๊าซเองจะท้าให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการผลิตและขุดเจาะ ซึ่งเป็น
ต้นทุนคงที่ (fix cost) ซึ่งหากราคาก๊าซลดลงมากก็อาจท้าให้เกิดการขาดทุนได้ ดังนันบริษัทฯ จึงต้องท้าการศึกษาให้ดีก่อน
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯไม่มีหุ้นในแหล่งก๊าซของตนเอง
จะไม่มีผลต่อการประมูลเพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติหรือการเสนอขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆใช่หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีผลหากบริษัทฯสามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯสามารถหาก๊าซธรรมชาติให้
ได้อย่างเพียงพอ อีกเรื่องหนึ่งคือระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังตลาดในแถบเอเชีย
ค่อนข้างไกลซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาจัดส่งก๊าซได้
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวว่า อยากให้กรรมการผู้จัดการเล่าเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้า
พลังงานดีเซลในประเทศเมียนมา
กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าในประเทศเมียนมายังไม่เพียงพอ บริษัทฯและผู้ร่วมทุนเดิมใน
โครงการโรงไฟฟ้าในเมืองเมาะล้าเมียง จึงได้เสนอต่อผู้น้ารัฐมอญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมสายส่งไฟฟ้าให้แก่
หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่เพียงแต่ให้พลังงานไฟฟ้าแต่เป็นการให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึนแก่
ชุมชนดังกล่าวด้วย
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้ข่าวว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนในเรื่องของ
ปิโตรเคมีในเมืองซัวเถา ประเทศจีน ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การลงทุนปิโตรเคมีในเมืองซัวเถา จะเกี่ยวข้องกับ Propylene ที่มีจากการ
crack Propane ซึ่งเป็นก๊าซที่บริษัทจ้าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทยังคงศึกษาในเรื่องดังกล่าว
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ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม
และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.51 น.

ลงชื่อ_______________________ประธานในที่ประชุม
( นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ )

ลงชื่อ_______________________เลขานุการบริษัท
(นางจินตณา กิ่งแก้ว )
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