รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)
วันที่ 25 เมษายน 2562
ประชุม ณ หองเมยแฟร โรงแรมเดอะเบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายวรวิทย วีรบวรพงศ ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุม เขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ประธานฯ ไดขอใหนางจินตณา กิ่งแกว เลขานุการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุม
กอนจะเขาสูวาระการประชุมนางจินตณา กิ่งแกว เลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัท มีกรรมการ
รวมจํานวน 8 ทาน มารวมประชุมครบ 8 ทาน คิดเปนรอยละ 100 โดยไดทําการแนะนําเปนรายบุคคล ดังตอไปนึ้
กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
1. นายวรวิทย วีรบวรพงศ
2. นางพัชรา
วีรบวรพงศ
3. นายศุภชัย
วีรบวรพงศ
4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ
5. นายสมชาย กอประสพสุข

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ

กรรมการอิสระ
6. นายวิโรจน
7. นายหาญ
8. นางสุดจิต

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 3 ทาน
คลังบุญครอง
เชี่ยวชาญ
ทิวารี

นอกจากนี้ยังมีผูเขารวมประชุมฯ อืน่ ๆ ประกอบดวยที่ปรึกษาและผูบริหารดานตางๆ ของบริษัท ไดแก
1. คุณกรรณ
ตัณฑวิรัตน
ผูสอบบัญชี
และทีมงาน
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
2. คุณเดชา
มะระพฤกษวรรณ
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สํานักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย จํากัด
3. คุณวัชรินทร เลิศสุวรรณกุล
ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ตอมาเลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอย ดังนี้
ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 34 กําหนดไววาการ
ประชุมจะดําเนินการไดตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
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ผูถือหุนทั้งหมด และจะตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงจะถือเปนการครบองค
ประชุม ปจจุบันบริษทั มีหุนสามัญทั้งสิ้น 1,837,863,000 หุน และจํานวนคะแนนเสียงเทากับ 1,837,863,000 เสียงในการ
ประชุมครั้งนี้
และเลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมฯ วามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุม โดยสรุปได ดังนี้ จํานวนผูถือหุ นที่ มาดวยตนเองจํานวน 236 ราย รวมจํานวนหุ นได 1,171,651,943 หุ น และ
จํานวนผูถือหุนที่มอบฉันทะจํานวน 86 ราย รวมจํานวนหุนได 60,764,217 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น
322 ราย นับจํานวนหุนได 1,232,416,160 หุน คิดเปนรอยละ 67.06 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ถือวา
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท ซึ่งกําหนดใหมีผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จากนั้นเลขานุการบริษัทไดชี้แจงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 วาตามขอบังคับขอ 35 ที่กําหนดไววา
ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนการออกเสียงลงคะแนน ใหจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุน 1 มี 1 เสียง ตาม
ขอบังคับที่ 37 มติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด สําหรับการลงคะแนนเสียงในหองประชุมนี้ จะ
ใชวิธีวาหากไมมีทานใดไมเห็นดวย และงดออกเสียง ใหถือวาระเบียบวาระนั้นมีมติเปนเอกฉันท สวนในการลงคะแนนในแต
ละวาระ จะถามเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น หากมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหสงบัตร
ลงคะแนนที่เจาหนาที่ เพื่อนําไปคํานวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั้นตอไป เพื่อใหการรวมคะแนนเสียงโปรงใส
บริษัทไดแตงตั้งใหทางสํานักงานทนายความ และทานผูถือหุน เปนตัวแทนในการนับคะแนนเสียงดวย
ตอจากนั้นเลขานุการฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท
แจงตอที่ประชุมวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ที่จะรับรองในวาระนี้เปนรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว
ใหแกหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,241,411,611 เสียงดังนี้
เห็นดวย
จํานวน 1,241,411,611 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว ลงมติรับ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2561 เมื่ อ วันที่ 27
เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2561

เลขานุการบริษัท ไดขอใหนายศุภชัย วีรบวรพงศ ตําแหนงกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2561 ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
กรรมการผูจัดการ
เสนอใหที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้ง
ของคลังกาซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศตางๆภาพรวมสถานการณตลาดโดยทั่วไป, จุดเดน
ดานการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบป และสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังตอไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้
สินทรัพยรวม
35,804.44 ลานบาท
หนี้สินรวม
25,675.63 ลานบาท
สวนของเจาของ
10,128.81 ลานบาท
รายไดรวม
69,103.54 ลานบาท
กําไรสุทธิ
871.18 ลานบาท
กําไรตอหุน
0.47 บาท/หุน
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทมีดังนี้
สินทรัพยรวม
21,175.53
หนี้สินรวม
13,918.75
สวนของเจาของ
7,256.78
รายไดรวม
13,176.96
กําไรสุทธิ
1,406.69
กําไรตอหุน
0.77

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน
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เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
มติที่ประชุม
เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2561 ตามที่ผูสอบบัญ ชีคือคุณ
อมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงิน
โดยถูกตองตามมาตรฐาน และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั
สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) ในป 2561 ที่ผานมา เปนดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปที่บริษัท
จัดสงใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,864,466 เสียงดังนี้
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
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผล

เลขานุการบริษัท
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผล ซึ่งบริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส
จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลใน
อัตรานอยกวาที่กําหนดขางตน โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2561 ในอัตรา
หุนละ 0.45 บาท รวมเปนเงินประมาณ 827.04 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวใน
อัตราหุนละ 0.25 บาท เปนเงินประมาณ 459.47 ลานบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายใน
อัตราหุนละ 0.20 บาท เปนเงินประมาณ 367.57 ลานบาท
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัทตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม
2562
เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,874,470 เสียงดังนี้
เห็นดวย
จํานวน 1,278,874,470 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา
0.45 บาทตอหุน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท
แถลงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออก
จากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญประจําปในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 รายดังนี้
1. นายวรวิทย
วีรบวรพงศ
2. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ
3. นายหาญ
เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการสอบถามผูถือหุนวาจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานตามรายชื่อขางตนออกจากหองประชุม
สามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกลาวหรือไม อยางไรก็ตามไมมีผูถือหุนทานใดเห็นวาตองใหกรรมการทั้ง 3
ทานออกจากหองประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง
3 รายตามรายนามขางตนและใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ตออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวัน
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล
เลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ แจงวา วาระนี้ มี ผูถื อหุ น ที่ เข ารว มประชุม และออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตั้งกรรมการเป น
รายบุคคลดังนี้
ชื่อกรรมการ
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 เชี่ยวชาญ
1,274,296,705
99.64 4,577,785
0.36
0 0.0000
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตามที่เสนอ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 | หนา 6/13

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
แถลงตอที่ประชุมขอใหพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
คาตอบแทนกรรมการ และคาเบี้ยประชุม ดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2562 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม)
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2562 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เทากับ 804,058.00 บาท/ทาน/ป โดยจายเปนรายเดือน
เดือนละ 67,005.00 บาท/ทาน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ได พิ จ ารณากลั่ น กรอง
คาตอบแทนกรรมการอยางละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณทางธุรกิจและผลกําไรของบริษัท แลวเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ไดเสนอไป
เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,887,033 เสียงดังนี้
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
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 | หนา 7/13

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2562

เลขานุการบริษัท
แถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีประจําป2562 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดเนื่องจากมีความ
เปน อิสระ และมีคุณ สมบั ติครบถวนตามที่สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ยกําหนดโดย
คาตอบแทนสอบบัญชีประจําป 2562 เปนเงิน 2,103,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
เห็ น สมควรเสนอให ที่ป ระชุม สามัญ ผูถือ หุน ประจําป 2562 พิจ ารณาอนุ มัติ ใหแ ตงตั้งผูสอบบั ญ ชีจากบริษั ท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2562 โดยแตงตั้งให นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์
ชัย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
6552) ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได
ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู
ถือหุนใหญ/หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทประจําป 2562 ตามที่ไดเสนอไป
เลขานุการบริษัท เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,887,633 เสียงดังนี้
เห็นดวย
จํานวน 1,278,887,633 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหแตงตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาว
อมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
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เปอรส เอบี เอเอส จํากัดคนหนึ่ งคนใดเป นผูสอบบัญ ชีป ระจําป 2562 โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบั ญ ชี รวม
2,103,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท
แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดออกคําชี้แจงลงวันที่ 23 กันยายน
2559 เรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส ของหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา และ
หอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557 โดยกรณีบริษัทมหาชนจํากัด หากประสงคจะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองมีการกําหนดเรื่องการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวในขอบังคับของบริษัทและเพื่อใหสอดคลองกับ พ.บริษัทมหาชนจํากัด พ .บ.ร.ศ .2535
มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 25. เรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส และขอ 32. เรื่องสิทธิของผูถือหุนในการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน
เพื่อรองรับการดังกลาว โดยจะแกไขเปนดังนี้
ขอบังคับของบริษัท
ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม
เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน
ของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุ ม ให เ ร็ ว กว า นั้ น ก็ ไ ด โดยสถานที่ ที่ ป ระชุ ม ไม
จําเปนตองเปนทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหญของ
บริษั ทหรือจังหวัดอื่น ใดแลวแตป ระธานกรรมการ หรือ
กรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายจะเห็นสมควร

ขอบังคับบริษัท (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
ข อ 25. ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให ป ระธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู ซึ่ งได รั บ มอบหมายส งหนั งสื อ นั ด
ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวน
แตในกรณี จําเป นรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของ
บริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุม
ให เร็ ว กว า นั้ น ก็ ได โดยสถานที่ ที่ ป ระชุ ม ไม จํ า เป น ต อ งเป น
ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหญของบริษัทหรือจังหวัดอื่น
ใดแล ว แต ป ระธานกรรมการ หรื อ กรรมการผู ซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายจะเห็นสมควร
การประชุ ม คณะกรรมการอาจจั ด ให มี ก ารประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสก็ได โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
การประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ภ ายใน 4 เดื อ น นั บ แต วั น ประชุมสามัญ ประจําปภายใน 4 เดือน นั บแตวันสิ้นสุดของ
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ให
การประชุ ม ผู ถื อ หุ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล า วแล ว ให
เรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม เรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
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ขอบังคับของบริษัท
ผู ถื อ หุ น เป น การประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด สุ ด แต จ ะ
เห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอย
กวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือ
หุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1
ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกัน
ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่
ขอให เรี ย กประชุ ม ไว ให ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1
เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน

ขอบังคับบริษัท (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ
เมื่อผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เขาชื่อกัน ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เป น การประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ได แต ต อ งระบุ เรื่ อ ง และ
เหตุ ผ ลในการที่ ข อให เรี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ
ดังกล าวด วย ในกรณี เช น นี้ คณะกรรมการต อ งจั ด ให มี ก าร
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ภายในสี่ สิ บ ห า (45) วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
หนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน หรือผู
ถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภายใน สี่สิบหา (45) วัน นับ แต ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุม
ผู ถื อ หุ น ที่ คณ ะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต อ ง
รั บ ผิ ด ชอบ ค า ใช จ า ยอั น จํ า เป น ที่ เกิ ด จากการจั ด ให มี ก าร
ประชุม และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 34 ผูถือ
หุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิด
จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

เลขานุการบริษัท
กลาวเรียนเชิญผูถือหุนที่มีขอสงสัยหรือมีคําแนะนํา สามารถแสดงความคิดเห็นไดในวาระนี้
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูถือหุนมาดวยตนเองสอบถามถึงความคืบหนาการลงทุนที่ประเทศบังคลาเทศ
กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา เรื่องของการลงทุนในประเทศบังคลาเทศ ปจจุบันมียอดขายที่ขายเขาไปใน
บังคลาเทศทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรงบริษัทขนสงสินคาจากคลังของบริษัทเองสงไปถึงผูนําเขาที่บังคลาเทศ
โดยตรง ทางออมก็คือการขายผานเทรดเดอรเขาไปที่ผนู ําเขาบังคลาเทศ โดยในป 2018 บริษัทมีสวนแบงการตลาดที่ขายทั้ง
ทางตรงและทางออมอยูป ระมาณรอยละ 20 แตสําหรับป 2019 ในสวนของประมาณการยอดขายทั้งทางตรงและทางออม
ตลอดทั้งป คาดวาจะมีสวนแบงการตลาดอยูราวๆ รอยละ 70 ของยอดขายทั้งหมดในบังคลาเทศ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
บริษั ท จึงไดมีการเพิ่ มเรือบรรทุกกาซ LPG ทั้งขนาดใหญ และขนาดเล็ ก ในการที่จะ supply กาซ LPG ไปยังประเทศ
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บังคลาเทศ ประกอบไปดวย 1. เรือบรรทุกกาซขนาดใหญ (VLGC) จํานวน 1 ลํา เพื่อเปนคลังลอยน้ําที่ประเทศสิงคโปร
จากเดิมที่มีเรือ VLGC เปนคลังลอยน้ําอยูแลว 1 ลํา และ 2. เรือบรรทุกกาซ LPG ขนาดเล็ก (Pressurize Cargo) ที่เปน
กองเรือใหมอีกจํานวน 6 ลํา โดยเปนเรือบรรทุกกาซ LPG ที่มีขนาด 6,000 คิวบิคเมตร (cb.m.) หรือประมาณ 3,000 ตัน
เพื่อขนสงกาซ LPG ไปที่ประเทศบังคลาเทศโดยเฉพาะ เนื่องจากเสนทางที่จะเดินทางไปสงยังบังคลาเทศใชเวลาเดินทาง
คอนขางนานประมาณ 6 วันตอการวิ่งเที่ยวเดียว
ในสวนของการลงทุนกอสรางคลังกาซ LPG ในประเทศบังคลาเทศ เพื่อที่จะเขาไปทําการขายปลีก โดยการบรรจุ
ถังและจําหนายลงไปในบังคลาเทศนั้น บริษัท ไดทําการศึกษามากวา 1 ป ซึ่งในระหวางการศึกษานั้น มีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของธุรกิจคากาซ LPG แบบ downstream ในบังคลาเทศ โดยมีผูนําเขาเพิ่มขึ้นมากกวา 10 ราย เนื่องจากธุรกิจกาซ
LPG ในบังคลาเทศ ถือเปนธุรกิจใหมและมีกําไรดี มียอดการจําหนายที่เติบโตอยางตอเนื่อง นักลงทุนในบังคลาเทศจึงให
ความสนใจในการสรางคลังกาซ LPG ซี่งในชวง 1 ปที่ผานมา ปรากฎวามีคลังกาซแอลพีจีเพิ่มขั้นมาเปนสิบแหง แตถึง
อยางไรก็ดีแมวาตลาดกาซ LPG จะยังเติบโตอยู แตดวยจํานวนคลังกาซที่มีการเพิ่มขึ้นมามากขนาดนี้ สงผลใหเกิดการ
แขงขันกันที่มากขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นผูประกอบการรายใหมที่จะเขาไปลงทุนอาจจะตองแขงขันกับผูประกอบการรายเกา
หรือรายเดิมในตลาด ซึ่งอาจจะมีการคืนทุนไปแลวบางสวน หรือมีการตัดคาเสื่อมไปแลวบางจากการลงทุนมากอน ดังนั้น
การที่บริษัท จะเขาไปลงทุนแบบ Greenfield (การลงทุนใหมตั้งแตเริ่ม) อาจจะไมใชทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ การซื้อ
กิจการที่มีอยูนาจะเปนทางเลือกที่ดีกวา โดยจะเปนการซื้อธุรกิจจากผูประกอบการรายที่ไมตองการจะทําตอ ซึ่งเวลานี้มี
จํานวน 1-2 ราย ที่มีความเปนไปไดในการที่จะขายกิจการ เพียงแตวาบริษัท เองยังคงตองศึกษาดูวาบริษัทที่จะขายออกมา
นั้นมีทุกอยางครบถวน ไมวาจะเปนเรื่องของใบอนุญาตตางๆ วามีครบถวนหรือไม คลังดังกลาวสามารถนําเขากาซแอลพีจไี ด
หรือไม สามารถที่จะอัดบรรจุกาซลงถังบรรจุกาซได สามารถที่จะขนสงไดโดยที่ไมมีผลกระทบใดๆกับทางภาครัฐของบังคลา
เทศ เนื่องจากวาคลังกาซแอลพีจีเกือบทั้งหมด ดําเนินการโดยคนที่เปนคนในบังคลาเทศ แตสําหรับบริษัท ถือเปนบริษัท
ตางชาติ หากเขาไปลงทุน ถามีความพรอมหรือมีอะไรบางสิ่งบางอยางที่ไมครบตามขั้นตอนหรือขอกําหนดที่มีอยู โอกาสที่
จะถูกคูแขงหรือภาครัฐ โจมตีหรือฟองรองทําใหบริษัท มีปญหาในการทําธุรกิจได ดังนั้นบริษัท จึงตองศึกษาการลงทุนใน
สวนนี้อยางละเอียด ซึง่ ยังตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง โดยบริษัทไดมีการเตรียมความพรอมไวแลว โดยไดจัดตั้งบริษัทรวม
ทุนในบังคลาเทศไวเปนที่เรียบรอยแลวเพื่อที่ดําเนินการในสวนนี้
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหนาการประมูลเพื่อนําเขากาซ LNG
กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา การประมูลเพื่อนําเขากาซ LNG ใหกับ EGAT เพื่อใชในการผลิตไฟฟา นั้น
ทางบริษัท ไมผานเงื่อนไขในการเขารวมประมูลในรอบตอไป เนื่องจากเงื่อนไขของการประมูลในครั้งนี้มีการกําหนดในเรื่อง
ของประวัติหรือผลงานในการนําเขากาซ LNG ซึ่งในประเทศไทยเองยังไมมีคลังเก็บกาซ LNG และคลังเก็บกาซ LNG แหง
แรกที่กําลังจะมีนั้น ยังคงอยูระหวางดําเนินการซึ่งยังไมแลวเสร็จ ดังนั้นจึงยังไมมีผูประกอบการรายใดในประเทศสามารถ
นําเขาได จึงยังไมมีประสบการณในการนําเขาอยางแนนอน โดยในสวนของบริษัทที่ไดเขารอบประมูลตอไปนั้น สวนใหญ
แลวก็เปนบริษัทพลังงานที่คาขายกาซ LNG มาอยางยาวนาน และเปนผูประกอบการที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทั้งนั้น
แตในสวนของโครงการที่บริษัท จะลงทุนกอสรางคลังกาซ LNG ในบริเวณมาบตาพุดนั้น บริษัทมองวาตัวบริษัท
จะเปนทางเลือกถาวรในการจัดหากาซ LNG ไปสูผูบริโภคที่มีความตองการใชกาซ LNG นอกเหนือจากผูนําเขารายเดิมใน
ตลาดกาซ LNG โดยกลุมเปาหมายหลักของบริษัทคือโรงไฟฟา เนื่องจากมีความตองการใชมาก ซึ่งในทุกๆปจะมีสัญญาใน
การจั ดหาก าซ LNG ที่ ห มดลง ซึ่งถือ เป น โอกาสในการที่ บ ริษั ท จะเสนอตั วเขาไปเพื่ อ เป นทางเลื อก สํ าหรับ เป าหมาย
รองลงมา คือ กลุมอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานในกระบวนการผลิตที่มีความตองการใชพลังงานในปริมาณที่มาก เกินกวาที่
กาซ LPG จะเขาไปทดแทนได บริษัท ก็สามารถที่จะเสนอทางเลือกในการจัดหากาซ LNG ใหได
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คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมวา การรวมทุนระหวางบริษัทกับทาง EGATi จะยังมีอยูหรือไม
กรรมการผู จั ด การ ตอบข อ ซั ก ถามวา ในส วนของการรว มทุ น ระหว างบริษั ท กั บ EGATi จะยั งคงมี อ ยู โดย
วัตถุประสงคหลักๆ ของการรวมทุน คือ การหาชองทางในการที่จะจําหนายกาซ LNG ในประเทศไทย และรวมถึงความ
รวมมือกันที่จะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาในตางประเทศ เนื่องจาก EGATi คือ EGAT International Company Limited. ซึ่ง
เนนในเรื่องของการลงทุนในโรงไฟฟาในตางประเทศเปนหลัก
คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนมาดวยตนเองสอบถามวา บริษัทมีความมั่นใจระดับใดในเรื่องของการลงทุนคลัง
กาซ LNG วาจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ เนื่องจากบริษัทยังไมเคยมีประสบการณในเรื่องของทําธุรกิจกาซ LNG
กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา กาซ LNG กับ กาซ LPG นั้น คอนขางจะมีความคลายกันมากในการบริหาร
จัดการ การดูแลรักษา การขนสง โดยอาจจะมีความแตกตางกันบางในเรื่องของแรงดันและอุณหภูมิ ซึ่งถึงแมวาบริษัท จะไม
เคยค า ขายก าซ LNG แต บ ริ ษั ท เองมี ค วามรู ค วามเข าใจในทุ ก ขั้ น ตอนของการทํ าธุ รกิ จ ด านก า ซ LNG กวา 90% ซึ่ ง
ประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับหากบริษัท ลงทุนในธุรกิจกาซ LNG คือ ผูบริโภคจะมีทางเลือกที่ดีมากขึ้นจากการใชกาซ LNG
อยูเดิม ซึ่งมีผูขายเพียงรายเดียวในประเทศ โดยบริษัท เองมีความมั่นใจในเรื่องของตนทุนจากการลงทุนที่ต่ํากวา และ
ตนทุนในการจัดหากาซ LNG ที่ถูกกวาอยางแนนอน เนื่องจากผูคา LNG รายใหญระดับโลก และผูคา LPG รายใหญระดับ
โลกนั้น สวนใหญเกือบ 100% เปนรายเดียวกัน ซึ่งบริษัท ไดมีการซื้อขายกันอยูแลวในสวนของ LPG ซึ่งบริษัท ถือเปนหนึ่ง
ในลูกคารายใหญดวยเชนกัน บริษัท ไมไดเขาไปเปนลูกคารายใหมที่จะมาซื้อขาย แตบริษัท มาในฐานะลูกคาเดิมและเปนคู
คากันอยูแลว ดังนั้นหากบริษัท จะขอซื้อกาซ LNG เพิ่มเติมนั้น บริษัทมั่นใจวาตนทุนการจัดหากาซ LNG ที่ไดจะแขงขันกับ
ผูคากาซ LNG รายเดิมในประเทศไทยไดอยางแนนอน และจากประสบการณและความพรอมในระบบการกระจายสินคา
(distribution) จากการคาขายกาซ LPG ที่ดําเนินการอยู จะสามารถตอยอดในการกระจายสินคาในสวนของกาซ LNG ได
ดวย จากทั้งหมดที่กลาวมาบริษัทเชื่อวาจะสามารถแขงขันธุรกิจกาซ LNG ในประเทศได
เลขานุการบริษัท ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,888,933 เสียงดังนี้
เห็นดวย
จํานวน 1,278,888,933 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 25 และขอ 32 ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี เลขานุการบริษัท
กลาวเรียนเชิญผูถือหุนที่มีขอสงสัยหรือมีคําแนะนํา สามารถแสดงความคิดเห็นไดในวาระนี้
การซักถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน
- ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้

ไมมีผูใดเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกลาวขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุม
และเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชน และปดประชุมเวลา 15.42น.

ลงชื่อ_______________________ประธานในที่ประชุม
( นายวรวิทย วีรบวรพงศ )

ลงชื่อ_______________________เลขานุการบริษัท
(นางจินตณา กิ่งแกว )
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