
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2562 
 

 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องเมย์แฟร์ ชั้น 11  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 

เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม 

“ งดแจกของช าร่วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างรับรอง 

เฉพาะผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) ”  
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 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 553 The Palladium Building 30th fl., Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400 

        TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6008 
 
 
ที่ SGP 001_03/2562 
 
       วันท่ี 25 มีนาคม 2562 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 7) 

4. ข้อมูลสังเขปกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ 

5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ 32 
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
9. แผนที่สถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน  า 
 รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR-CODE (บนแบบฟอร์มลงทะเบียน) 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั งที่ 1/2562 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน  า เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังนี  
  
ระเบียบวาระที่ 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมือ่วันท่ี 27 เมษายน 2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2561 นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 
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คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเกิดขึ น
ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR-CODE 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลง
ส าคัญที่เกิดขึ น 

คะแนนเพื่อลงมติ :   วาระนี เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญช ีสิ นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดท างบการเงินประจ าปี สิ นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
ส าหรับรอบปีบัญชี สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามจากนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี สิ นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชี สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี  

 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์รวม 35,804.44 31,457.97 21,175.53 18,944.16 
หนี สินรวม 25,675.63 20,149.53 13,918.75 11,715.68 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,128.81 11,308.44 7,256.78 7,228.48 
รายได้รวม 69,103.54 59,629.42 13,176.96 11,462.16 
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ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ  
(ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ)่ 

871.18 2,811.10 1,406.69 645.06 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.47 1.53 0.77 0.35 
 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ของ
บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั งนี  ในรูปแบบ 
QR-CODE บนแบบฟอร์มลงทะเบียน 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่
ก าหนดข้างต้น โดยขึ นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 
1. ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท) 1,406,690,080 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,837,863,000 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.45 
        - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.25 
        - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) 0.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ นประมาณ (บาท) 827,038,350 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ 58.79 % 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลส าหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 367.57 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจ าปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ 
เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 
บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วใน
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 นั น จะเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 827.04 ล้านบาท 
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ทั งนี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล  
(Record date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 
15 พฤษภาคม 2562 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีในอัตรา 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั งหมด  
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั งสิ น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 มีกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามอัตราหนึ่งในสามขอจ านวนกรรมการทั งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ 

    1. นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์      ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวพัชราวดี  วีรบวรพงศ์  ต าแหน่ง กรรมการ 

3. นายหาญ  เชี่ยวชาญ      ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการทั ง 3 ท่าน เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวจข้อง ส าหรับ
กรรมการอิสระนั น เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุน้พรอ้ม
กับหนังสือนัดประชุมในครั งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาเลือกตั งกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั ง 3 รายตามรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณา
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จากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี  

 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

1. ค่าตอบแทนรายป ี บาท / ปี บาท / ปี 
     - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 804,058 บาท 804,058 บาท 

 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

 บาท / ครั ง บาท / ครั ง 
1. ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ 10,000.00 10,000.00 
2. ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00 

 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้
แต่งตั ง 
1. นายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย 

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526) หรือ   
2. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) หรือ   
3. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795) หรือ  
4. นายบุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552) ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
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เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชงีบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และรายไตรมาส 
ตามทีป่รากฏในตาราง 

 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี และรายไตรมาส 2,103,000 บาท / ปี 2,041,200 บาท / ปี 

 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับชองบริษัทฯ ข้อ 25 และข้อ 32 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกค าชี แจงลงวันที่  23 
กันยายน 2559 เรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยกรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้
ในข้อบังคับของบริษัท 
และเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 25. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 32. 
เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการดังกล่าว 
โดยจะแก้ไขเป็นดังนี  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับท่ี 6 

 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านั นก็ ได้  โดยสถานที่ที่ประชุมไม่
จ าเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั งส านักงานแห่งใหญ่ของ
บริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จ าเป็นต้องเป็นท้องที่อัน
เป็นท่ีตั งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะ
เห็นสมควร 
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
สิ นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท                                                         

     การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั งหมด หรือผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั งหมด จะเข้าช่ือกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท      

     การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั งหมด จะ
เข้าช่ือกัน ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน หรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่  คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุม และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั งนั นให้แก่บริษัท 
 

 
คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนคะแนนเสียงทั งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 9 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 อน่ึงบริษัทฯ ได้ก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ใน
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน  า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั งแต่เวลา 12.00 น. หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทั งนี ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี ด้วย 
 

 ทั งนี  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
 

 อน่ึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  (แบบ ค. นี ใช้ส าหรับ 
Custodian เท่านั น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทั ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว๊ป
ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.siamgas.com ฉะนั นท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว๊ปไซต์ของบริษัทฯได้ 
 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
       
       
          ( นายศุภชัย  วีรบวรพงศ์ ) 
                กรรมการผูจ้ัดการ 
                บริษัท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั(มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 27 เมษายน 2561 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.02 น. 
 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ ท้าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 
 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา ก่ิงแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด้าเนินการประชุม 
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการ
รวมจ้านวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ท้าการแนะน้าเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  จ้านวน 5 ท่าน 
 1. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางพัชรา   วีรบวรพงศ์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 3. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   
 4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

5. นายสมชาย กอประสพสุข  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

 กรรมการอิสระ จ้านวน  3  ท่าน 
 6. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายหาญ   เชี่ยวชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 8. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  
 นอกจากนี ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขและทีมงาน ผู้สอบบัญช ี
      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย 
      บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จ ากัด 
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษาการเงิน     
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 

 
 ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี  

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จ้ากัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้าหนดไว้ว่าการ
ประชุมจะด้าเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวน
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ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั งสิ น 918,931,500 หุ้น และจ้านวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการ
ประชุมครั งนี  

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ้านวน 216 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 586,162,644 หุ้น และจ้านวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้านวน 169 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 71,276,261 หุ้น รวมจ้านวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั งสิ น 385 
ราย นับจ้านวนหุ้นได้ 657,438,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของจ้านวนหุ้นสามัญที่จ้าหน่ายได้แล้วทั งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นท่ีจ้าหน่ายได้ทั งหมด 

จากนั นเลขานุการบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้าหนดไว้ว่าผู้
ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ้านวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จ้านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตาม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด ส้าหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่
ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อน้าไปค้านวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทางส้านักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย 

 
 ต่อจากนั นเลขานุการฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2500 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2500 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 ที่จะรับรองในวาระนี เป็นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส้าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งส้าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
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เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 664,040,059 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 664,040,059 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน      0 เสียง  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2500 
 
 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด้าเนินงานของ
บริษัทฯประจ้าปี 2560 ต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั ง
ของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ้าปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 31,754.97 ล้านบาท 
หนี สินรวม 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 ล้านบาท 
หนี สินรวม 11,415.67 ล้านบาท 
ส่วนของเจ้าของ  7,228.48 ล้านบาท 
รายได้รวม 11,462.16 ล้านบาท 
ก้าไรสุทธิ 645.06 ล้านบาท 
ก้าไรต่อหุ้น 0.70 บาท/หุ้น 
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เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าเหตุใดก้าไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จึงสูงกว่า
ก้าไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทั งที่ ราคา CP Saudi Aramco เพิ่มขึ นจากไตรมาสที่ 3 มาไตรมาสที่ 4 ใกล้เคียงกัน
คือเพิ่มขึ นประมาณ 90 เหรียญสหรัฐ 
 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าการขึ นลงของราคา CP Saudi Aramco เป็นส่วนส้าคัญที่มีผลต่อก้าไรก่อน
ภาษี อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือ ณ สิ นเดือน ก็มีผลต่อผลก้าไรด้วยเช่นกัน แต่บริษัทไม่มีการเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณที่
เพิ่มขึ นเพื่อเก็งก้าไรแต่อย่างใด ทั งนี ก้าไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ นนั น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ นในไตรมาสที่ 4 ปี 
2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559  
 ทั งนี บริษัทพยายามขายสินค้าไปยังผู้บริโภค (retail customer) ให้มากที่สุด จากเดิมที่เริ่มต้นจากการขายเป็น
ลูกค้ารายใหญ่ในปริมาณมาก (Wholesale) ในหลายประเทศ ยกเว้นประเทศไทย แผนการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคดังกล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างส่วนต่างก้าไร (margin) ของบริษัทให้เพิ่มขึ น เพื่อลดผลกระทบจากการขึ นลงของราคา CP Saudi 
Aramco อย่างไรก็ตาม การขยายฐานลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงจะช้ากว่าลูกค้าแบบ Wholesale เนื่องจากลูกค้า 
Wholesale จะโตเร็วกว่า 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วน Retail ปีนี เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ นมา
ประมาณเท่าไร 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ส้าหรับสัดส่วน Retail เพิ่มขึ นประมาณร้อยละ 20 ทั งนี สาเหตุที่สัดส่วน 
Retail เพิ่มขึ นช้าเนื่องจาก บริษัทฯต้องลงทุนถังก๊าซ LPG ซึ่งใช้เงินลงทุนมาก การจัดตั งตัวแทนจ้าหน่าย (distributor) 
การเข้าไปขายตรงในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 ในประเทศไทยถือว่าการรุกตลาดของบริษัทฯค่อนข้างอยู่ตัวแล้ว อย่างไรก็ตามการน้ารูปแบบในประเทศไทย 
(model) ไปใช้กับประเทศอื่นๆที่เข้าไปลงทุนนั นไม่ง่ายเหมือนประเทศไทยเนื่องจากเราเป็นบริษัทฯต่างชาติ   ซึ่งเมื่อเริ่ม
เข้าไปท้าธุรกิจในประเทศใดมักจะขอให้ปล่อยวงเงินเครดิตในการซื อสินค้า ซึ่งบริษัทฯจะไม่ให้เครดิตแต่จะเป็นการลดราคา
ให้เล็กน้อยแทน ซึ่งลูกค้าบางรายก็รับข้อเสนอดังกล่าว  ทั งนี กลยุทธ์ในการบุกตลาดในต่างประเทศของบริษัท คือ การเข้า
หาธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศก่อน เช่น  โรงงานผลิตสีของคนไทยที่ไปตั งโรงงานในต่างประเทศ ร้านอาหารไทย เป็น
ต้น โดยยอดขายดังกล่าวถือเป็นยอดขายขั นต้นก่อน แล้วจึงรุกเข้าไปยังลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศนั น 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 และมีแผนที่จ้าด้าเนินการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเติมให้กับรถขนส่ง
สาธารณะ 
 

คุณสุธีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งว่าส่วนตัวซื อหุ้นบริษัทเพราะทราบประวัติท่านประธานว่าเป็นคน
ดี และขอชมเชยบริษัทในเรื่องของการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity day) ที่
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณจินตณา ก่ิงแก้ว ทีท่้างานในส่วนนี ได้ดี และขอช่ืนชมคณะกรรมการใน
เรื่องของการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่้าเสมอตลอดมา 

คุณสุธีร์ สหัสสะรังษี กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนตัวมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีการเลือกใช้เครื่องมือทางการ
เงินได้ถูกวิธีในเรื่องการออก baht bond เนื่องจากหากดูข้อมูลย้อนหลังของประเทศไทยจะเห็นว่า การมีภาระหนี สินที่เป็น
เงินสกุลเหรียญสหรัฐมีความเสี่ยงมาก โดยกล่าวว่าในช่วงปี 2524 ประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทจ้านวน 2 ครั งและในปี 
2527 ประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทอีกจ้านวน 1 ครั ง รวมลดค่าเงินบาทประมาณร้อยละ 30 จาก 20.775 บาทต่อ 1 
เหรียญสหรัฐ เป็น 27 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และในเวลาต่อมายังได้มีการลดค่าเงินบาทในปี 2540 ซึ่งค่าเงินบาทลดลง
ประมาณร้อยละ 100 โดยการลดค่าเงินบาทมักจะเกิดขึ นประมาณ 5 – 6 ปีภายหลังที่เศรษฐกิจปรับตัวขึ น ทั งนี ตนมองว่า
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันได้เริ่มปรับตัวขึ นมาประมาณ 3 ปีกว่าแล้ว โดยดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นมีการปรับตัวถึงจุดสูงสุด
แล้วในปี 2561 ดังนั นคาดว่าในอีก 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องค่าเงินอีกครั ง ทั งนี คุณสุธีร์เห็นด้วยที่
บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รับรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในส่วนของหนี สินต้องไม่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ 

คุณสุธีร์ สหัสสะรังษี กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทด้าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องในการเลือกลงทุนในส่วนของการขาย
แบบ wholesale ก่อน ซึ่งเมื่อการขายแบบ wholesale อยู่ตัวแล้วจึงค่อยลงทุนในส่วนของ retail แม้ว่า margin ในส่วน
ของ wholesale จะน้อยกว่าแบบ retail ก็ตาม คุณสุธีร์ให้ความเห็นว่าตลาดการค้าทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยที่
น่าเข้าไปลงทุนคือประเทศอินเดีย ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่น่าจะเจาะตลาดได้ยากแต่ก็น่าลงทุนเนื่องจากมีประชาการมาก
เช่นเดียวกับประเทศจีน นอกจากนี คุณสุธีร์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้าว่า โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นพลังงาน
จะเข้ากับทิศทางของการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน นอกจากนี การใช้พลังงานก๊าซในการผลิตไฟฟ้าน่าจะ
ดีต่อบริษัทเพราะบริษัทอยู่ในธุรกิจก๊าซอยู่แล้ว 

กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณและกล่าวว่า บริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงทั งในเรื่องของการขายและเรื่อง
ของสกุลเงิน โดยหากบริษัทในกลุ่มมีรายได้จากเงินสกุลใดก็จะพยายามกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการขาย 
บริษัทได้เริ่มขายในส่วนของ wholesale ก่อนจึงค่อยรุก retail เพื่อสร้างส่วนต่างก้าไร(profit margin) ให้มากขึ น 
เนื่องจากการรุกในตลาด retail ต้องใช้เงินลงทุนมาก ส้าหรับค้าแนะน้าในการลงทุนในตลาดการค้าทางฝั่งด้านทิศตะวันตก
ของไทยนั น บริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจไปแล้วในทิศตะวันตก สุดท้ายในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนั น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทมีเป้าหมายเดียวกันกับท่านผู้ถือหุ้นคือสร้างก้าไรให้แก่บริษัทเพื่อจ่ายเงินปันผลอย่างสม่้าเสมอ 
 
 เลขานุการบริษัทขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือ
ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
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วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ้าปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณ
อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน
โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ้าปี สิ นสุด 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 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 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 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผล 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรก้าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ้ากัด (มหาชน)มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก้าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส้ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก้าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
น้อยกว่าท่ีก้าหนดข้างต้น โดยขึ นอยู่กับผลการด้าเนินงาน 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 ทั งนี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินประมาณ 918.93 ล้านบาท 
 ทั งนี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันก้าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และก้าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2561 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 666,287,763 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 666,287,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน      0 เสียง  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 
1.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทั งนี บริษัทคาดว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของ
การซื อขายหุ้นของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ของนักลงทุนทุกราย  อย่างไรก็ดีการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มี
ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เพียงแต่จะมีจ้านวนหุ้นเพิ่มขึ นจากเดิม ตามรายละเอียดดังนี  
 

รายการ ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มูลค่าที่ตราไว ้

หลังการเปลี่ยนแปลง 
มูลค่าที่ตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน 918,931,500.00 บาท 918,931,500.00 บาท 
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2. ทุนช้าระแล้ว 918,931,500.00 บาท 918,931,500.00 บาท 
3. มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นละ 0.50 บาท 
4. จ้านวนหุ้น 918,931,500 หุ้น 1,837,863,000 หุ้น 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (“พาร์”) เป็น 
0.50 บาท เหตุใดไม่เปลี่ยนแปลงต่้ากว่านี  และอยากทราบว่าหุ้นของบริษัทจะซื อขายด้วยพาร์ใหม่เมื่อไร 

คุณจินตณา กิ่งแก้ว ตอบข้อซักถามว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียน มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่วนในเรื่องระยะเวลาที่หุ้นของบริษัทจะ
ซื อขายด้วยพาร์ใหม่นั น จะด้าเนินการภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนพาร์ใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2561 หลังจากนั นจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาด้าเนินการให้หุ้นของบริษัทซื อขายด้วยพาร์ใหม่ต่อไป 
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 666,287,764 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 666,287,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน      0 เสียง  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้
 
เลขานุการบริษัท 
เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นด้งนี  
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 “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ้านวน 918,931,500 บาท (เก้าร้อยสิบแปดลา้นเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,837,863,000 หุ้น หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นสามพันหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ  0.50  บาท )ห้าสิบสตางค์(  
 หุ้นสามญั จ้านวน 1,837,863,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก

หมื่นสามพันหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น (-)” 
 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 
4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 666,287,764 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 666,287,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน      0 เสียง  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัดและข้อบังคับของบริษัทก้าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต้าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ้าปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ้าปี 2560 ในครั งนี  มีกรรมการที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระจ้านวน 3 รายดังนี  
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

18 
 

 1. นางพัชรา วีรบวรพงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 2. นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั ง 3 ท่านตามรายช่ือข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 พิจารณาเลือกตั งกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งตามวาระทั ง 
3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2561 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
 
เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมการเป็น
รายบุคคลดังนี  
 
 ช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 
1. นางพัชรา  วีรบวรพงศ์ 632,868,880 95.05 32,952,407 4.95 467,300 - 
2. นายสมชาย กอประสพสุข 627,704,080 94.28 38,117,207 5.72 467,300 - 
3. นายวิโรจน์  คลังบุญครอง 606,745,780 91.13 59,075,507 8.87 467,300 - 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  
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ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี ยประชุม ดังนี  
1. ค่าตอบแทนกรรมการส้าหรับปี 2561 และเบี ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2561 และเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2561 เท่ากับ 804 ,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นราย
เดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณากลั่นกรอง
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก้าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 666,288,587 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 666,288,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน      0 เสียง  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2501 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกส้านักงานสอบบัญชีประจ้าปี2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัดเนื่องจากมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าหนดโดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ้าปี 2561 เป็นเงนิ 2,041,200บาท ซึง่เท่ากับปี 2560 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้าปี 2560 โดยแต่งตั งให้นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6552 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด แทนได้ 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบ
บัญชีงบการเงินของบริษัทฯประจ้าปี 2561 ตามที่ได้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 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  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนางสาวอมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัดคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,041,200 บาท 
 
วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
- ไม่มี - 
 
เลขานุการบริษัท 

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค้าแนะน้า สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี  
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การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า อยากทราบว่าการเปิดประมูลเพื่อจัดหาก๊าซ LNG จะ
เริ่มเมื่อไร 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่ายังไม่ทราบว่าการประมูลเพื่อจัดหาก๊าซ LNG จะเริ่มเมื่อไร อย่างไรก็ตาม
คาดว่าจะเกิดขึ นในปี 2561 นี  ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการประมูลครั งนี  นอกจากนี บริษัทได้เตรียมความพร้อมใน
การท้าธุรกิจก๊าซ LNG ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

 
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้ข่าวว่าบริษัทฯสนใจจะซื อแหล่งก๊าซที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร 
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าเรื่องแหล่งก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ 

ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 
 
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีความจ้าเป็นต้องเป็นเจ้าของ

แหล่งก๊าซเองใช่หรือไม่ 
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การมีแหล่งก๊าซเองจะท้าให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการผลิตและขุดเจาะ ซึ่งเป็น

ต้นทุนคงที่ (fix cost) ซึ่งหากราคาก๊าซลดลงมากก็อาจท้าให้เกิดการขาดทุนได้ ดังนั นบริษัทฯ จึงต้องท้าการศึกษาให้ดีก่อน 
 
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯไม่มีหุ้นในแหล่งก๊าซของตนเอง 

จะไม่มีผลต่อการประมูลเพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติหรือการเสนอขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆใช่หรือไม่  
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีผลหากบริษัทฯสามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯสามารถหาก๊าซธรรมชาติให้

ได้อย่างเพียงพอ อีกเรื่องหนึ่งคือระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังตลาดในแถบเอเชีย
ค่อนข้างไกลซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาจัดส่งก๊าซได้  

 
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวว่า อยากให้กรรมการผู้จัดการเล่าเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้า

พลังงานดีเซลในประเทศเมียนมา 
กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าในประเทศเมียนมายังไม่เพียงพอ บริษัทฯและผู้ร่วมทุนเดิมใน

โครงการโรงไฟฟ้าในเมืองเมาะล้าเมียง จึงได้เสนอต่อผู้น้ารัฐมอญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมสายส่งไฟฟ้าให้แก่
หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่เพียงแต่ให้พลังงานไฟฟ้าแต่เป็นการให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นแก่
ชุมชนดังกล่าวด้วย 

 
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้ข่าวว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนในเรื่องของ 

ปิโตรเคมีในเมืองซัวเถา ประเทศจีน ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร 
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การลงทุนปิโตรเคมีในเมืองซัวเถา จะเกี่ยวข้องกับ Propylene ที่มีจากการ 

crack Propane ซึ่งเป็นก๊าซที่บริษัทจ้าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทยังคงศึกษาในเรื่องดังกล่าว  
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ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

และเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.51 น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ_______________________ประธานในที่ประชุม 
              ( นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขานุการบริษัท 

  (นางจินตณา  กิ่งแก้ว ) 
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ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวัติของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อทา่นที่ 1

ชื่อ - นามสกุล - นายวรวทิย์  วรีบวรพงศ์

ต าแหน่งในบริษทั - ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร

วนั/เดือน/ป ีเกิด และอายุ - พ.ศ. 2489 / 73 ปี

สัญชาติ - ไทย

ที่อยู่ - 488 ถ.ด ารงรักษ ์แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศัตรูพา่ย กรุงเทพมหานคร

การศึกษา - ปริญญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ
- ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรีุ

การอบรมบทบาท - ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)
หน้าที่กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การท างาน - ต้ังแต่ป ี2561 กรรมการ บจ.สยาม แอลเอ็นจี
- ต้ังแต่ป ี2561 กรรมการ PACIFIC GAS BANGLADESH LTD.
- ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
- ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ SIAMGAS BANGLADESH LTD.
- ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ MSN INTERNATIONAL LIMITED.
- ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ MYANMAR LIGHTING IPP (COMPANY) LTD.
- ต้ังแต่ป ี2559 กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2559 กรรมการ SIAMGAS POWER PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2558 กรรมการ SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2557 กรรมการ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.
- ต้ังแต่ป ี2556 กรรมการ MYGAZ SND. BHD.
- ต้ังแต่ป ี2556 กรรมการ CITYGAS NORTH CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2556 กรรมการ CITYGAS CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2555 กรรมการ บจ.สยามสุขสวสัด์ิ
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SIAMGAS HK Company Limited
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ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวัติของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อทา่นที่ 1 (ต่อ)

ประสบการณ์การท างาน - ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SINGGAS (LPG) PTE Limited
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SUPERGAS Company Limited
- ต้ังแต่ป ี2551 กรรมการ บจ.สยามควอลิต้ี สตีล
- ต้ังแต่ป ี2548 รองประธานกรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์
- ต้ังแต่ป ี2547 ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมิคัลส์
- ต้ังแต่ป ี2537 กรรมการ บจ.โบเ๊บท๊าวเวอร์
- ต้ังแต่ป ี2535 ประธานกรรมการ บจ.พรหมมหาราชพฒันาที่ดิน

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561)
ถือหุ้นสามัญจ านวน 883,763,198 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 48.09 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่านมา :
1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัป ี2561 จ านวน 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง
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ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวัติของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อทา่นที่ 2

ชื่อ - นามสกุล - นางสาวพชัราวดี  วรีบวรพงศ์

ต าแหน่งในบริษทั - กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

วนั/เดือน/ป ีเกิด และอายุ - 27 กุมภาพนัธ ์2531 / 31 ปี

สัญชาติ - ไทย

ที่อยู่ - 110 ซอยบางนา-ตราด30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา - M.A. Business Management , Regents Business School London
- B.S.C. Applied Business Management, Imperial College London

การอบรมบทบาท - ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)
หน้าที่กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การท างาน - ต้ังแต่ป ี2560 กรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์
- ต้ังแต่ป ี2554 กรรมการ บจ.พรหมมหาราช พฒันาที่ดิน จ ากัด
- ต้ังแต่ป ี2554 กรรมการ บจ.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จ ากัด
- ต้ังแต่ป ี2554 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ .บวรพงศ์ 
- ต้ังแต่ป ี2554 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ .ถาวรสินพฒันา

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561)
ถือหุ้นสามัญจ านวน 40,000,000 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 2.18 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่านมา :
1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัป ี2561 จ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง
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ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวัติของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อทา่นที่ 3

ชื่อ - นามสกุล - นายหาญ  เชี่ยวชาญ

ต าแหน่งในบริษทั - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วนั/เดือน/ป ีเกิด และอายุ - 28 พฤษภาคม 2488 / 73 ปี

สัญชาติ - ไทย

ที่อยู่ - 74 ซอยลาซาล 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบตัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6, วทิยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาท - ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)
หน้าที่กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ท างาน - ต้ังแต่ป ี2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมิคัลส์

- ต้ังแต่ป ี2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์

- ต้ังแต่ป ี2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวศิวกรรม

- ป ี2549 กรรมการการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
- ป ี2549 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทนุกรุงเทพธนาทร
- ก.พ. - พ.ค. 2549 ที่ปรึกษา บมจ.เงินทนุกรุงเทพธนาทร
- ก.ค. – ต.ค. 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บรรษทับริหารสินทรัพย์สถาบนัการเงิน
- พ.ค. – ก.ค. 2548 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บรรษทับริหารสินทรัพย์สถาบนัการเงิน
- ป ี2548 กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
- ป ี2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษทับริหารสินทรัพย์สถาบนัการเงิน
- ป ี2543 - 2546 ผู้อ านวยการฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม

บรรษทับริหารสินทรัพย์สถาบนัการเงิน

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561)
ถือหุ้นสามัญจ านวน 20,000 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 0.002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่านมา :
1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 จ านวน 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัป ี2561 จ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 26
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
Details of Independent Director who can be a proxy 

 
ชื่อ นายวิโรจน์  คลังบุญครอง  อายุ 74 ปี  
Name Mr.Viroj    Klangboonkrong Age  74  years 
 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Independent Director and Chairman of Audit Committee 
 

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ : 1,890,000 หุ้น คิดเป็น 0.1 % 
Share holder ratio :    1,890,000 shares or 0.1 % 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ AGM คร้ังนี้ : ไม่ม ี
Interest in the agenda considered :   No 
 

ประวัติการศึกษา 
Educational Credential 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Bachelor degree in Engineering faculty of Chulalongkorn University 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master Degree in Business Administration of Thammasat University 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี 
Mechanical Engineering of Asian Institute of Technology (AIT) 

 

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
Training experience 

- ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Certificate of Thai Institute of Directors Association (IOD) 
-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
-   หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) 
-   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
-   หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

 

ประสบการณ์ท างาน 
Working Experiences 
2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส ์
Independent Director and Chairman of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL. 
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2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส ์
Independent Director and Chairman of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL. 
2546 – 2549 / 2003 - 2006 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง 
Independent Director and Member of audit committee, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL. 
2545 – 2548 / 2002 - 2005 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
Director General, Department of Energy, Ministry of Energy 
2544 – 2545 / 2001 - 2002 
วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Senior Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2540 – 2544 / 1997 - 2001 
นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2535 – 2540 / 1992 - 1997 
ผู้อ้านวยการกองควบคุมน้้ามันเชือ้เพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ  กระทรวงมหาดไทย 
Director of Division control, Department of Public works, Ministry of Interior 

 
ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน 
หรือส้าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่อยู่
ดังนี ้
In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the complete 
Proxy Form with a certificated copy of ID card or the affidavit to the Company within April 22, 2019 at 
the following address: 
 
  หนังสือมอบฉันทะ  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ากัด(มหาชน) 
  ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
  ช้ัน 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขท่ี 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 
  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ : 662 120 9945  โทรสาร   : 662 250 6008 
 
  Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 
  Corporate Secretary Department 
  30th Floor, The Palladium Building, 553 Ratchaprarop Road, Makkasan, 
  Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand 
 Tel  : 662 120 9945  Fax  : 662 250 6008  
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ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
การปิดสมุดทะเบียน 
 
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานให่่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 
ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามั่ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
 กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
  

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
 
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสองจะต้องเป็นไปตามที่กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
 กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามั่ประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
 สิ้นสุดของรอบปีบั่ชีของบริษัท 
  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามั่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 

 
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบไม่น้อยกว่า 
7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน 

 

 สถานที่ที่จะใช้จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานให่่ของบริษัทหรือ
 จังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ข้อ 38. กิจการอันท่ีประชุมสามั่ ประจ าปพีึงกระท ามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท 
(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
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(5) แต่งตั้งผู้สอบบั่ ชีและก าหนดค่าสอบบั่ช ี
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืนัดประชุมสามั่ ประจ าปี 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบั่ชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบั่ชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบั่ชีของผู้สอบบั่ชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 45. ผู้สอบบั่ ชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆของบริษัท 
 
ข้อ 46. ผู้สอบบั่ชีมีอ านาจตรวจสอบบั่ชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ

หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
ข้อ 47. ผู้สอบบั่ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บั่ชีก าไร

ขาดทุน และปั่หาเกี่ยวกับบั่ชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบั่ชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบั่ชีด้วย 

 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหนึ่งเสียง เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ และก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามั่ 
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การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 
ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

 หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู ่
(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

 
ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคั่ให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสั่่าเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคั่ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ข้อ 43. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
 สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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 การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงม ติ 
 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
 หนังสือพิมพ์ด้วย 
 
ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินส ารองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคั่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส าคั่ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย 
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รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
 

 
ก) ข้อ 25 เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 
 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2557 และ คําช้ีแจง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กําหนดให้การประชุม สามารถกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับ
ตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 25 ดังนี ้
 

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) ร่างข้อบังคับของบริษัทท่ีขอแก้ไข 
ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่
ประชุมไม่จําเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงาน
แห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจะ
เห็นสมควร 
 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จําเป็นต้อง
เป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร 
การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข) ข้อ 32 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ดังนี ้
 

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) ร่างข้อบังคับของบริษัทท่ีขอแก้ไข 
ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท                                                         

     การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 

 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ
ปีบัญชีของบริษัท      

     การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกัน ทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า 
(45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกัน หรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
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เขียนที่………………………………………………………………......................................
Written at
วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจา้................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยูบ่้านเลขที.่....................................................... ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จงัหวดั......................................................................... รหัสไปรษณีย.์...............................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม…………………………………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุน้สามัญ………………………………………………………………….. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุน้บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อาย.ุ........................................ ปี อยูบ่้านเลขที.่...........................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั............................................................................................... รหัสไปรษณีย.์........................................................................................................ หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อาย.ุ.................................................. ปี อยูบ่้านเลขที.่...................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั.................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์.............................................................................................................. หรือ
Province Postal Code Or

* มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

* นายวโิรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonkrong
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562
ในวนัพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมยแ์ฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi,
Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

หมายเหตุ / Remark
ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
number of shares to several proxies to vote separately.
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เขียนที่………………………………………………………………......................................
Written at
วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจา้................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยูบ่้านเลขที.่....................................................... ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จงัหวดั......................................................................... รหัสไปรษณีย.์...............................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม…………………………………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุน้สามัญ………………………………………………………………….. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุน้บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อาย.ุ........................................ ปี อยูบ่้านเลขที.่...........................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั............................................................................................... รหัสไปรษณีย.์........................................................................................................ หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อาย.ุ.................................................. ปี อยูบ่้านเลขที.่...................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั.................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์.............................................................................................................. หรือ
Province Postal Code Or

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวโิรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonkrong
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562
ในวนัพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมยแ์ฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi,
Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
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(4) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วันที ่27 เมษายน 2561
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561
Agenda 2 To certify the Company's 2018 operating results.

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงนิปันผล
Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2018 operating results.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually
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1) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทประจ าปี 2562
Agenda 6 To approve the 2019 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562
Agenda 7 To approve the 2019 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบรษัิท ข้อ 25 และ ข้อ 32
Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 25 and 32 of the Company’s Article of Association

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี
Agenda 9 Other business ( if any )

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the
vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized
to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้
ได้กระท าเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate
the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the
Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร ์โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลีย์
ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

วาระที่ …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda No …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda No …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda No …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ
Agenda No Subject: Election of Directors

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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Attachment to the Form of Proxy (Form B)
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เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ............................................................... เขียนที่………………………………………………………………............................
Shareholder registration number Written at

วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจา้............................................................................................................................................................................. สัญชาติ....................................................................................
I / We Nationality
อยูบ่้านเลขที.่......................................................... ถนน...................................................................... ต าบล/แขวง.......................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต............................................................................. จงัหวดั......................................................................... รหัสไปรษณีย.์..................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) …………………………………………………………….
As the custodian of
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม……………………………………………………… . หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุน้สามัญ……………………………………………………………………. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............................. เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุน้บุริมสิทธิ์………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………. เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 1. ชื่อ .......................................................................อาย ุ................................ปี อยูบ่้านเลขที่ .................................
Name Age years Reside at
ถนน ................................................ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ ................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั ............................................รหัสไปรษณีย ์.......................................... .
Province Postal Code

หรอื/Or .

ชื่อ .......................................................................อาย ุ................................ปี อยูบ่้านเลขที่ .................................
Name Age years Reside at
ถนน ................................................ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ ................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั ............................................รหัสไปรษณีย ์..........................................
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวโิรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonkrong (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระ
ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
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has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น)

(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Proxy Form C
Duty Stamp

20 Baht

กรณเีลือกขอ้ 1. กรณุาท าเครือ่งหมาย 
P ที ่* 1. ระบุชื่อผูร้ับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark P at  *  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

กรณเีลือกขอ้ 2. กรณุาท าเครือ่งหมาย 
P ที่  * 2. และเลอืกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No.2, 
please mark P at  *  2. and choose 
of these independent directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ห้องเมยแ์ฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019
at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other
date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

 หุน้สามัญ…………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………………………. . เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

 หุน้บุริมสิทธิ์……………………………………………………………….. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………….. เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(4) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วันที ่27 เมษายน 2561
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561
Agenda 2 To certify the Company's 2018 operating results.

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงนิปันผล
Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2018 operating results.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually

1) ชื่อกรรมการ (Name)……………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)……………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)……………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทประจ าปี 2562
Agenda 6 To approve the 2019 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562
Agenda 7 To approve the 2019 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบรษัิท ข้อ 25 และ ข้อ 32
Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 25 and 32 of the Company’s Article of Association

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี
Agenda 9 Other business ( if any )

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลง
คะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the
shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other
than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the 
matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้
ได้กระท าเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except 
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )
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หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น

ผู้รับฝาก และดูแลหุน้ให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy from are:

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยนืยนัวา่ผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this meeting
and cast votes

3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the
Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร ์โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลีย์
ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

วาระที ่………………… เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda No Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่………………… เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda No Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่………………… เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda No Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่………………… เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ
Agenda No Re : The election of Directors

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
การลงทะเบียน 

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน
และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย 

 
การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้
ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขช่ือ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉันทะ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง

ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้

โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอั งกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของ
ค าแปล 

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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