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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”) 

วันท่ี 25 เมษายน 2562 

 

 ประชุม ณ หองเมยแฟร  โรงแรมเดอะเบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูนํ้า เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายวรวิทย วีรบวรพงศ ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

 ประธานฯ กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุม เขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 ประธานฯ ไดขอใหนางจินตณา ก่ิงแกว เลขานุการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุม 

 กอนจะเขาสูวาระการประชุมนางจินตณา ก่ิงแกว เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวาบริษัท มีกรรมการ

รวมจํานวน 8 ทาน มารวมประชุมครบ 8 ทาน คิดเปนรอยละ 100 โดยไดทําการแนะนําเปนรายบุคคล ดังตอไปน้ึ 

 

 กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน 

 1. นายวรวิทย   วีรบวรพงศ  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางพัชรา   วีรบวรพงศ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 3. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ   กรรมการ และกรรมการผูจัดการ   

 4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

5. นายสมชาย กอประสพสุข  กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

 กรรมการอิสระ จํานวน  3  ทาน 

 6. นายวิโรจน   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายหาญ   เช่ียวชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 8. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  

 นอกจากน้ียังมีผูเขารวมประชุมฯ อ่ืนๆ ประกอบดวยท่ีปรึกษาและผูบริหารดานตางๆ ของบริษัท  ไดแก 

 1. คุณกรรณ  ตัณฑวิรัตน  ผูสอบบัญชี 

 และทีมงาน    บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

      บริษัท สํานักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย จํากัด 

 3. คุณวัชรินทร เลิศสุวรรณกุล  ท่ีปรึกษาการเงิน     

      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 

 

 ตอมาเลขานุการบริษัทไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหการประชุม

เปนไปดวยความเรียบรอย ดังน้ี 

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตราท่ี 103 และขอบังคับของบริษัทขอท่ี 34 กําหนดไววาการ

ประชุมจะดําเนินการไดตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
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ผูถือหุนท้ังหมด และจะตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท้ังหมด จึงจะถือเปนการครบองค

ประชุม ปจจุบันบริษัทมีหุนสามัญท้ังสิ้น 1,837,863,000 หุน และจํานวนคะแนนเสียงเทากับ 1,837,863,000 เสียงในการ

ประชุมครั้งน้ี 

และเลขานุการบริษัทไดแถลงตอท่ีประชุมฯ วามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวม

ประชุม โดยสรุปไดดังน้ี จํานวนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองจํานวน 236 ราย รวมจํานวนหุนได 1,171,651,943 หุน และ

จํานวนผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจํานวน 86 ราย รวมจํานวนหุนได 60,764,217 หุน รวมจํานวนผูถือหุนท่ีมาลงทะเบียนท้ังสิ้น 

322 ราย นับจํานวนหุนได 1,232,416,160 หุน คิดเปนรอยละ 67.06 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ถือวา

ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท ซึ่งกําหนดใหมีผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

จากน้ันเลขานุการบริษัทไดช้ีแจงตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 วาตามขอบังคับขอ 35 ท่ีกําหนดไววา

ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนการออกเสียงลงคะแนน ใหจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยถือวาหุน 1 มี 1 เสียง ตาม

ขอบังคับท่ี 37 มติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด สําหรับการลงคะแนนเสียงในหองประชุมน้ี จะ

ใชวิธีวาหากไมมีทานใดไมเห็นดวย และงดออกเสียง ใหถือวาระเบียบวาระน้ันมีมติเปนเอกฉันท สวนในการลงคะแนนในแต

ละวาระ จะถามเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทาน้ัน หากมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหสงบัตร

ลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ี เพ่ือนําไปคํานวณและประกาศผลการลงมติในวาระน้ันตอไป เพ่ือใหการรวมคะแนนเสียงโปรงใส 

บริษัทไดแตงตั้งใหทางสํานักงานทนายความ และทานผูถือหุน เปนตัวแทนในการนับคะแนนเสียงดวย 

 

 ตอจากน้ันเลขานุการฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 

 

เลขานุการบริษัท  

 แจงตอท่ีประชุมวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ท่ีจะรับรองในวาระน้ีเปนรายงานจากการ

ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในสําเนารายงานการประชุมท่ีบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุน 

พรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว

ใหแกหนวยราชการท่ีเก่ียวของ เชนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด

หลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 

 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการ

เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2625  รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
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เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 1,241,411,611 เสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 1,241,411,611   เสียง  คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย จํานวน      0 เสียง คิดเปนรอยละ        0.00 

งดออกเสียง จํานวน      0 เสียง คิดเปนรอยละ        0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27

เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี  2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2561 

 

 เลขานุการบริษัท ไดขอใหนายศุภชัย วีรบวรพงศ ตําแหนงกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําป 2561 ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 

กรรมการผูจัดการ 

 เสนอใหท่ีประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยอธิบายถึงสถานท่ีตั้ง

ของคลังกาซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศตางๆภาพรวมสถานการณตลาดโดยท่ัวไป, จุดเดน

ดานการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบป และสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561 ตามท่ีแสดงไวในรายงานประจําป 

 

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังตอไปนี ้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังน้ี 

สินทรัพยรวม 35,804.44 ลานบาท 

หน้ีสินรวม 25,675.63 ลานบาท 

สวนของเจาของ  10,128.81 ลานบาท 

รายไดรวม 69,103.54 ลานบาท 

กําไรสุทธิ 871.18 ลานบาท 

กําไรตอหุน 0.47 บาท/หุน 

 

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทมีดังน้ี 

สินทรัพยรวม 21,175.53 ลานบาท 

หน้ีสินรวม 13,918.75 ลานบาท 

สวนของเจาของ  7,256.78 ลานบาท 

รายไดรวม 13,176.96 ลานบาท 

กําไรสุทธิ 1,406.69 ลานบาท 

กําไรตอหุน 0.77 บาท/หุน 
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เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

 - ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม 

  เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 

 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

เลขานุการบริษัท  

 เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31ธันวาคม 2561 ตามท่ีผูสอบบัญชีคือคุณ

อมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงิน

โดยถูกตองตามมาตรฐาน และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ท่ีผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบรษัิท 

สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) ในป 2561 ท่ีผานมา เปนดังท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปท่ีบริษัท

จัดสงใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 

เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 1,278,864,466 เสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 1,274,955,666     เสียง คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย จํานวน                0  เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 

งดออกเสียง จํานวน         3,908,800     เสียง คิดเปนรอยละ       0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผล 

 

เลขานุการบริษัท 

 เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผล ซึ่งบริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส 

จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลใน

อัตรานอยกวาท่ีกําหนดขางตน โดยข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 

 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 625 1 ในอัตรา

หุนละ 0.45 บาท รวมเปนเงินประมาณ 827.04 ลานบาท ท้ังน้ีบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวใน

อัตราหุนละ 25.0  บาท เปนเงินประมาณ 459.47 ลานบาท เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายใน

อัตราหุนละ 0.20 บาท เปนเงินประมาณ 367.57 ลานบาท 

 ท้ังน้ีการจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัทตามท่ีปรากฏ

รายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 8 มีนาคม 625 2 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม

625 2 

 

เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 1,278,874,470 เสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 1,278,874,470 เสียง คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย จํานวน      0 เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

งดออกเสียง จํานวน      0 เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 

0.45 บาทตอหุน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 

เลขานุการบริษัท 

 แถลงตอท่ีประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออก

จากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญประจําปในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 ในครั้งน้ีมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 รายดังน้ี 

 1. นายวรวิทย  วีรบวรพงศ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางสาวพัชราวดี  วีรบวรพงศ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

 3. นายหาญ  เช่ียวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เลขานุการคณะกรรมการสอบถามผูถือหุนวาจะเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานตามรายช่ือขางตนออกจากหองประชุม

สามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาลงมติในวาระดังกลาวหรือไม อยางไรก็ตามไมมีผูถือหุนทานใดเห็นวาตองใหกรรมการท้ัง 3 

ทานออกจากหองประชุม 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 

 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง

3 รายตามรายนามขางตนและใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ตออีกวาระหน่ึง ท้ังน้ีใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวัน

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 

เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจงวา วาระน้ีมีผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปน

รายบุคคลดังน้ี 

 ช่ือกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

เสียง รอยละ เสียง รอยละ เสียง รอยละ 

1. นายวรวิทย วีรบวรพงศ 1,273,080,205 99.55 5,794,285 0.45 0 0.0000 

2. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ 1,230,575,183 96.22 48,299,307 3.78 0 0.0000 

3. นายหาญ  เช่ียวชาญ 1,274,296,705 99.64 4,577,785 0.36 0 0.0000 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 แถลงตอท่ีประชุมขอใหพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

คาตอบแทนกรรมการ และคาเบ้ียประชุม ดังน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2562 และเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

- เบ้ียประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขาประชุม) 

2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับป 625 2 และเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เทากับ 804,058.00 บาท/ทาน/ป โดยจายเปนรายเดือน 

เดือนละ 67,005.00 บาท/ทาน 

- เบ้ียประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขาประชุม) 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 ไดพิจารณากลั่นกรอง

คาตอบแทนกรรมการอยางละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณทางธุรกิจและผลกําไรของบริษัท แลวเห็นสมควรเสนอ

ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ตามท่ีไดเสนอไป 

 

เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 1,278,887,033 เสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 1,278,777,033 เสียง คิดเปนรอยละ    99.99 

ไมเห็นดวย จํานวน      0 เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

งดออกเสียง จํานวน         110,000 เสียง คิดเปนรอยละ      0.01 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ี

เขารวมประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2562 

 

เลขานุการบริษัท 

 แถลงตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีประจําป 625 2 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดเน่ืองจากมีความ

เปนอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดโดย

คาตอบแทนสอบบัญชีประจําป 2562 เปนเงิน 2,103,000 บาท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท      

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2562 โดยแตงตั้งให นายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิ

ชัย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) หรือ 

นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 

6552) ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 

 ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาวไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู

ถือหุนใหญ/หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทประจําป 2562 ตามท่ีไดเสนอไป 

 

เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 1,278,887,633 เสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 1,278,887,633 เสียง คิดเปนรอยละ      100.00 

ไมเห็นดวย จํานวน           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหแตงต้ัง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526) หรือ นางสาว

อมรรัตน  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขท่ี 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6552) แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
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เปอรส เอบีเอเอส จํากัดคนหนึ่งคนใดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี รวม 

2,103,000 บาท 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

แถลงตอท่ีประชุมวา เน่ืองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดออกคําช้ีแจงลงวันท่ี 23 กันยายน 

2559 เรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส ของหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา และ

หอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2557 โดยกรณีบริษัทมหาชนจํากัด หากประสงคจะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองมีการกําหนดเรื่องการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวในขอบังคับของบริษัทและเพ่ือใหสอดคลองกับ พ .ร.บ .บริษัทมหาชนจํากัด พ. ศ .2535 

มาตรา 100 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่องการแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา 

เห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 25. เรื่องการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส และขอ 32. เรื่องสิทธิของผูถือหุนในการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

เพ่ือรองรับการดังกลาว โดยจะแกไขเปนดังน้ี 

 

ขอบังคับของบริษัท ขอบังคับบริษัท )ฉบับแกไขเพ่ิมเติม(  

ขอ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม 

เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน

ของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวัน

ประชุมให เร็วกวา น้ัน ก็ได  โดยสถาน ท่ี ท่ีประชุมไม

จําเปนตองเปนทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญของ

บริษัทหรือจังหวัดอ่ืนใดแลวแตประธานกรรมการ หรือ

กรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายจะเห็นสมควร 

 

ขอ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวน

แตในกรณีจําเปนรีบดวน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของ

บริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุม

ใหเร็วกวาน้ันก็ได โดยสถานท่ีท่ีประชุมไมจําเปนตองเปน

ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญของบริษัทหรือจังหวัดอ่ืน

ใดแลวแตประธานกรรมการ หรือกรรมการผู ซึ่ งได รับ

มอบหมายจะเห็นสมควร 

การประชุมคณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสก็ได โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

ขอ 32  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท                                                         

     การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ให

เรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ขอ 32  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท      

     การประชุมผู ถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ให

เรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
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ขอบังคับของบริษัท ขอบังคับบริษัท )ฉบับแกไขเพ่ิมเติม(  

ผู ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ

เห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอย

กวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือ

หุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 

ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกัน

ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ี

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 

เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ

เมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะ

เขาช่ือกัน ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน 

เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่อง และ

เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ

ดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการ

ประชุมผู ถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกัน หรือผู

ถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภายใน สี่สิบหา (45) วัน นับแตครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ีใหถือวาเปนการประชุม

ผู ถือหุ น ท่ี  คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริ ษัทตอง

รับผิดชอบ คาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการ

ประชุม และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุม

เพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม

ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 34 ผูถือ

หุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิด

จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 
 

 

เลขานุการบริษัท 

กลาวเรียนเชิญผูถือหุนท่ีมีขอสงสัยหรือมีคําแนะนํา สามารถแสดงความคิดเห็นไดในวาระน้ี 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

  

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูถือหุนมาดวยตนเองสอบถามถึงความคืบหนาการลงทุนท่ีประเทศบังคลาเทศ 

 

กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา เรื่องของการลงทุนในประเทศบังคลาเทศ ปจจุบันมียอดขายท่ีขายเขาไปใน

บังคลาเทศท้ังทางตรงและทางออม โดยทางตรงบริษัทขนสงสินคาจากคลังของบริษัทเองสงไปถึงผูนําเขาท่ีบังคลาเทศ

โดยตรง ทางออมก็คือการขายผานเทรดเดอรเขาไปท่ีผูนําเขาบังคลาเทศ โดยในป 2018 บริษัทมีสวนแบงการตลาดท่ีขายท้ัง

ทางตรงและทางออมอยูประมาณรอยละ 20 แตสําหรับป 2019 ในสวนของประมาณการยอดขายท้ังทางตรงและทางออม

ตลอดท้ังป คาดวาจะมีสวนแบงการตลาดอยูราวๆ รอยละ 70 ของยอดขายท้ังหมดในบังคลาเทศ จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

บริษัท จึงไดมีการเพ่ิมเรือบรรทุกกาซ LPG ท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก ในการท่ีจะ supply กาซ LPG ไปยังประเทศ     
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บังคลาเทศ ประกอบไปดวย 1. เรือบรรทุกกาซขนาดใหญ (VLGC) จํานวน 1 ลํา เพ่ือเปนคลังลอยนํ้าท่ีประเทศสิงคโปร 

จากเดิมท่ีมีเรือ VLGC เปนคลังลอยนํ้าอยูแลว 1 ลํา และ 2. เรือบรรทุกกาซ LPG ขนาดเล็ก (Pressurize Cargo) ท่ีเปน

กองเรือใหมอีกจํานวน 6 ลํา โดยเปนเรือบรรทุกกาซ LPG ท่ีมีขนาด 6,000 คิวบิคเมตร (cb.m.) หรือประมาณ 3,000 ตัน 

เพ่ือขนสงกาซ LPG ไปท่ีประเทศบังคลาเทศโดยเฉพาะ เน่ืองจากเสนทางท่ีจะเดินทางไปสงยังบังคลาเทศใชเวลาเดินทาง

คอนขางนานประมาณ 6 วันตอการว่ิงเท่ียวเดยีว 

ในสวนของการลงทุนกอสรางคลังกาซ LPG ในประเทศบังคลาเทศ เพ่ือท่ีจะเขาไปทําการขายปลีก โดยการบรรจุ

ถังและจําหนายลงไปในบังคลาเทศน้ัน บริษัท ไดทําการศึกษามากวา 1 ป ซึ่งในระหวางการศึกษาน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องของธุรกิจคากาซ LPG แบบ downstream ในบังคลาเทศ โดยมีผูนําเขาเพ่ิมข้ึนมากกวา 10 ราย เน่ืองจากธุรกิจกาซ 

LPG ในบังคลาเทศ ถือเปนธุรกิจใหมและมีกําไรดี มียอดการจําหนายท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง นักลงทุนในบังคลาเทศจึงให

ความสนใจในการสรางคลังกาซ LPG    ซี่งในชวง 1 ปท่ีผานมา ปรากฎวามีคลังกาซแอลพีจีเพ่ิมข้ันมาเปนสิบแหง แตถึง

อยางไรก็ดีแมวาตลาดกาซ LPG จะยังเติบโตอยู แตดวยจํานวนคลังกาซท่ีมีการเพ่ิมข้ึนมามากขนาดน้ี สงผลใหเกิดการ

แขงขันกันท่ีมากข้ึนดวยเชนกัน ดังน้ันผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาไปลงทุนอาจจะตองแขงขันกับผูประกอบการรายเกา

หรือรายเดิมในตลาด ซึ่งอาจจะมีการคืนทุนไปแลวบางสวน หรือมีการตัดคาเสื่อมไปแลวบางจากการลงทุนมากอน ดังน้ัน

การท่ีบริษัท จะเขาไปลงทุนแบบ Greenfield (การลงทุนใหมตั้งแตเริ่ม) อาจจะไมใชทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในเวลาน้ี การซื้อ

กิจการท่ีมีอยูนาจะเปนทางเลือกท่ีดีกวา โดยจะเปนการซื้อธุรกิจจากผูประกอบการรายท่ีไมตองการจะทําตอ ซึ่งเวลาน้ีมี

จํานวน 1-2 ราย ท่ีมีความเปนไปไดในการท่ีจะขายกิจการ เพียงแตวาบริษัท เองยังคงตองศึกษาดูวาบริษัทท่ีจะขายออกมา

น้ันมีทุกอยางครบถวน ไมวาจะเปนเรื่องของใบอนุญาตตางๆ วามีครบถวนหรือไม คลังดังกลาวสามารถนําเขากาซแอลพีจไีด

หรือไม สามารถท่ีจะอัดบรรจุกาซลงถังบรรจุกาซได สามารถท่ีจะขนสงไดโดยท่ีไมมีผลกระทบใดๆกับทางภาครัฐของบังคลา

เทศ เน่ืองจากวาคลังกาซแอลพีจีเกือบท้ังหมด ดําเนินการโดยคนท่ีเปนคนในบังคลาเทศ แตสําหรับบริษัท ถือเปนบริษัท

ตางชาติ หากเขาไปลงทุน ถามีความพรอมหรือมีอะไรบางสิ่งบางอยางท่ีไมครบตามข้ันตอนหรือขอกําหนดท่ีมีอยู โอกาสท่ี

จะถูกคูแขงหรือภาครัฐ โจมตีหรือฟองรองทําใหบริษัท มีปญหาในการทําธุรกิจได ดังน้ันบริษัท จึงตองศึกษาการลงทุนใน

สวนน้ีอยางละเอียด ซึง่ยังตองใชเวลาอีกสักระยะหน่ึง โดยบรษัิทไดมีการเตรียมความพรอมไวแลว โดยไดจัดตั้งบริษัทรวม

ทุนในบังคลาเทศไวเปนท่ีเรียบรอยแลวเพ่ือท่ีดําเนินการในสวนน้ี 

  

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพ่ิมเติมถึงความคืบหนาการประมูลเพ่ือนําเขากาซ LNG 

 

กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา การประมูลเพ่ือนําเขากาซ LNG ใหกับ EGAT เพ่ือใชในการผลิตไฟฟา น้ัน 

ทางบริษัท ไมผานเง่ือนไขในการเขารวมประมูลในรอบตอไป เน่ืองจากเง่ือนไขของการประมูลในครั้งน้ีมีการกําหนดในเรื่อง

ของประวัติหรือผลงานในการนําเขากาซ LNG ซึ่งในประเทศไทยเองยังไมมีคลังเก็บกาซ LNG และคลังเก็บกาซ LNG แหง

แรกท่ีกําลังจะมีน้ัน ยังคงอยูระหวางดําเนินการซึ่งยังไมแลวเสร็จ ดังน้ันจึงยังไมมีผูประกอบการรายใดในประเทศสามารถ

นําเขาได จึงยังไมมีประสบการณในการนําเขาอยางแนนอน โดยในสวนของบริษัทท่ีไดเขารอบประมูลตอไปน้ัน สวนใหญ

แลวก็เปนบริษัทพลังงานท่ีคาขายกาซ LNG มาอยางยาวนาน และเปนผูประกอบการท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลกท้ังน้ัน  

แตในสวนของโครงการท่ีบริษัท จะลงทุนกอสรางคลังกาซ LNG ในบริเวณมาบตาพุดน้ัน บริษัทมองวาตัวบริษัท

จะเปนทางเลือกถาวรในการจัดหากาซ LNG ไปสูผูบริโภคท่ีมีความตองการใชกาซ LNG นอกเหนือจากผูนําเขารายเดิมใน

ตลาดกาซ LNG โดยกลุมเปาหมายหลักของบริษัทคือโรงไฟฟา เน่ืองจากมีความตองการใชมาก ซึ่งในทุกๆปจะมีสัญญาใน

การจัดหากาซ LNG ท่ีหมดลง ซึ่งถือเปนโอกาสในการท่ีบริษัทจะเสนอตัวเขาไปเพ่ือเปนทางเลือก สําหรับเปาหมาย

รองลงมา คือ กลุมอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานในกระบวนการผลิตท่ีมีความตองการใชพลังงานในปริมาณท่ีมาก เกินกวาท่ี

กาซ LPG จะเขาไปทดแทนได บริษัท ก็สามารถท่ีจะเสนอทางเลือกในการจัดหากาซ LNG ใหได 
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คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพ่ิมเติมวา การรวมทุนระหวางบริษัทกับทาง EGATi จะยังมีอยูหรือไม 

 

กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา ในสวนของการรวมทุนระหวางบริษัท กับ EGATi จะยังคงมีอยู โดย

วัตถุประสงคหลักๆ ของการรวมทุน คือ การหาชองทางในการท่ีจะจําหนายกาซ LNG ในประเทศไทย และรวมถึงความ

รวมมือกันท่ีจะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาในตางประเทศ เน่ืองจาก EGATi คือ EGAT International Company Limited. ซึ่ง

เนนในเรื่องของการลงทุนในโรงไฟฟาในตางประเทศเปนหลัก  

 

คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนมาดวยตนเองสอบถามวา บริษัทมีความมั่นใจระดับใดในเรื่องของการลงทุนคลัง

กาซ LNG วาจะประสบความสําเร็จในธุรกิจน้ี เน่ืองจากบริษัทยังไมเคยมีประสบการณในเรื่องของทําธุรกิจกาซ LNG 

 

กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา กาซ LNG กับ กาซ LPG น้ัน คอนขางจะมีความคลายกันมากในการบริหาร

จัดการ การดูแลรักษา การขนสง โดยอาจจะมีความแตกตางกันบางในเรื่องของแรงดันและอุณหภูมิ ซึ่งถึงแมวาบริษัท จะไม

เคยคาขายกาซ LNG แตบริษัท เองมีความรูความเขาใจในทุกข้ันตอนของการทําธุรกิจดานกาซ LNG กวา 90% ซึ่ง

ประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับหากบริษัท ลงทุนในธุรกิจกาซ LNG คือ ผูบริโภคจะมีทางเลือกท่ีดีมากข้ึนจากการใชกาซ LNG 

อยูเดิม ซึ่งมีผูขายเพียงรายเดียวในประเทศ โดยบริษัท เองมีความมั่นใจในเรื่องของตนทุนจากการลงทุนท่ีต่ํากวา และ

ตนทุนในการจัดหากาซ LNG ท่ีถูกกวาอยางแนนอน เน่ืองจากผูคา LNG รายใหญระดับโลก และผูคา LPG รายใหญระดับ

โลกน้ัน สวนใหญเกือบ 100% เปนรายเดียวกัน ซึ่งบริษัท ไดมีการซื้อขายกันอยูแลวในสวนของ LPG ซึ่งบริษัท ถือเปนหน่ึง

ในลูกคารายใหญดวยเชนกัน บริษัท ไมไดเขาไปเปนลูกคารายใหมท่ีจะมาซื้อขาย แตบริษัท มาในฐานะลูกคาเดิมและเปนคู

คากันอยูแลว ดังน้ันหากบริษัท จะขอซื้อกาซ LNG เพ่ิมเติมน้ัน บริษัทมั่นใจวาตนทุนการจัดหากาซ LNG ท่ีไดจะแขงขันกับ

ผูคากาซ LNG รายเดิมในประเทศไทยไดอยางแนนอน และจากประสบการณและความพรอมในระบบการกระจายสินคา

(distribution) จากการคาขายกาซ LPG ท่ีดําเนินการอยู จะสามารถตอยอดในการกระจายสินคาในสวนของกาซ LNG ได

ดวย จากท้ังหมดท่ีกลาวมาบริษัทเช่ือวาจะสามารถแขงขันธุรกิจกาซ LNG ในประเทศได 

 

เลขานุการบริษัท ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 1,278,888,933 เสียงดังน้ี 

เห็นดวย  จํานวน 1,278,888,933 เสียง คิดเปนรอยละ      100.00 

ไมเห็นดวย จํานวน           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทขอ 25 และขอ 32 ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา    

3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

- ไมมี - 

 

เลขานุการบริษัท 

กลาวเรียนเชิญผูถือหุนท่ีมีขอสงสัยหรือมีคําแนะนํา สามารถแสดงความคิดเห็นไดในวาระน้ี 

 

การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระน้ี 

 

 

ไมมีผูใดเสนอเรื่องใหท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกลาวขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุม

และเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน และปดประชุมเวลา 15.42น. 

 

 

 

 

ลงช่ือ_______________________ประธานในท่ีประชุม 

              ( นายวรวิทย  วีรบวรพงศ ) 

 

 

     ลงช่ือ_______________________เลขานุการบริษัท 

  (นางจินตณา  ก่ิงแกว ) 

 

 

 


