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ที่ SGP 001_03/2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้น
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
4. ข้อมูลสังเขปกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูนา
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา
14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูนา เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560
ความเป็นมา :
ความเห็นของคณะกรรมการ :

คะแนนเพื่อลงมติ :

บริ ษั ท ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 เมื่ อ วั น ที่ 21
เมษายน 2560 นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ความเป็นมา :
ความเห็นของคณะกรรมการ :

บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ โดยเกิดขึน
ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเป็นมา :

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เพื่อให้เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจากั ด ซึ่งกาหนดให้บ ริษัทต้อ ง
จัดทางบการเงินประจาปี สินสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาอนุ มัติงบ
การเงินประจาปีสินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
และได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึ่ง แสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษทั ย่อย มีดังนี้
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น

31,457.97
20,149.53
11,308.44
59,629.42
2,811.10
3.06

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท / หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ มีดังนี้
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น

18,944.15
11,715.67
7,228.48
11,462.16
645.06
0.70

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท / หุ้น
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คะแนนเพื่อลงมติ :

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ของ
บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในครังนีตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 2
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
ความเป็นมา :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น โดยขึนอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท)
2. จานวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทังสินประมาณ (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
ความเห็นของคณะกรรมการ :

ปี 2560
645,063,618
918,931,500
1.50
0.50
1.00
1,378,397,250
213.68%

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลสาหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 918.93 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจาปี 2560 ซึ่งผู้ถือ หุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20
บาท และจากกาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 30
ของกาไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด
ครึ่ ง ปี แ รกที่ บ ริ ษั ท ได้ จ่ า ยไปแล้ ว ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.50 บาท เป็ น เงิ น ประมาณ
459.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นัน จะเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,378.40 ล้านบาท
ทังนีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปัน ผล
ตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
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(Record date) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่
9 พฤษภาคม 2561
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเพื่อลงมติ :

ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ณ ปัจจุบันมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้กับหุ้นของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22
กุม ภาพัน ธ์ 2561 จึ งได้ มี มติ ใ ห้ เ สนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2561
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทังนี
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ นี จะไม่ ท าให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ดังนี

รายการ
1.
2.
3.
4.

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าที่ตราไว้
918,931,500.00 บาท
918,931,500.00 บาท
หุ้นละ 1.00 บาท
918,931,500 หุ้น

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ :

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้
918,931,500.00 บาท
918,931,500.00 บาท
หุ้นละ 0.50 บาท
1,837,863,000 หุน้

เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเพื่อลงมติ :

ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้
วัตถุประสงค์และเหตุผล :

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น

จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในหนั งสื อ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวด้วย โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นด้งนี
จานวน

918,931,500 บาท
1,837,863,000 หุ้น

(เก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาท)
(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นสามพันหุ้น)
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มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวน

0.50 บาท
1,837,863,000 หุ้น
- หุ้น

(ห้าสิบสตางค์)
(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นสามพันหุ้น)
( -)”

ทังนี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ :

คะแนนเพื่อลงมติ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ความเป็นมา :

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คะแนนเพื่อลงมติ :

ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปีในอัตรา 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด ซึ่ งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ในครังนี มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 รายดังนี
1. นางพัชรา วีรบวรพงศ์
ตาแหน่ง กรรมการ
2. นายสมชาย กอประสพสุข ตาแหน่ง กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
3. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง ตาแหน่ง กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาเลือกตังกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง 3 รายตามรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัท ฯ ต่ออี กวาระหนึ่ง ทังนี ให้มีผ ลตังแต่ วัน ถั ดจากวั นประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครังนีตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจาปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการประชุ มครั งที่ 1/2561 เมื่ อ วั นที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์
2561 ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณา
จากสภาวการณ์ ท างธุ ร กิจ และผลก าไรของบริ ษัท ฯ แล้ ว เห็น สมควรเสนอให้ ที่
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี
บาท / ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
804,058 บาท
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
2. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเพื่อลงมติ :

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
บาท / ครัง
10,000.00
10,000.00

ปี 2560
บาท / ปี
804,058 บาท
ปี 2560
บาท / ครัง
10,000.00
10,000.00

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
ความเป็นมา :

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและมีความเห็นให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ประจาปี 2561 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้
แต่งตัง
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบี เ อเอส จ ากั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท โดยให้ ค นใดคนหนึ่ งเป็ น ผู้ ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ ผู้สอบบัญชีที่ไ ด้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2561 และรายไตรมาส
ตามทีป่ รากฏในตาราง
ประเภทค่าตอบแทน
ค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
คะแนนเพื่อลงมติ :

ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
2,041,200 บาท / ปี

ปี 2560
2,041,200 บาท / ปี

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ใน
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูนา เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่เวลา 12.00 น. หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทังนีต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนีด้วย
ทั งนี เพื่ อ ความสะดวกในการลงทะเบี ย น ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ จ ะมาประชุ ม โปรดน าแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดู แลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี (แบบ ค. นีใช้สาหรับ
Custodian เท่านัน) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทัง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว๊ป
ไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamgas.com ฉะนันท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว๊ปไซต์ของบริษัทฯได้

ขอแสดงความนับถือ

( นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ )
กรรมการผูจ้ ัดการ
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จากัด(มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”)
วันที่ 21 เมษายน 2560
ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม
ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560
ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม
ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุม นำงจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 7 ท่ำน มำร่วมประชุมครบ 7 ท่ำน โดยได้ท้ำกำรแนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
จ้ำนวน 4 ท่ำน
1. นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
2. นำงพัชรำ
วีรบวรพงศ์
3. นำยศุภชัย
วีรบวรพงศ์
4. นำยสมชำย กอประสพสุข

ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรอิสระ
5. นำยวิโรจน์
6. นำยหำญ
7. นำงสุดจิต

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

จ้ำนวน 3 ท่ำน
คลังบุญครอง
เชี่ยวชำญ
ทิวำรี

นอกจำกนียังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ และผู้บริหำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ได้แก่
1. คุณชัยศิริ
เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงำน ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
2. คุณกฤษณ์
มะระพฤกษวรรณ
ที่ปรึกษำกฎหมำย
บริษัท สานักงานทนายความชัยวัธบักำูรย์ จากัด3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล
ที่ปรึกษำกำรเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ต่อมำเลขำนุกำรบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี
ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทังหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทังหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
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ประชุม ปัจจุบันบริษั ทมีหุ้นสำมัญทังสิน 918,931,500 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 918,931,500 เสียงในกำร
ประชุมครังนี
และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี จ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองจ้ำนวน 207 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 589,425,436 หุ้น และจ้ำนวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 256 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 41,663,093 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทังสิน 463
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 631,088,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.68 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทังหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหน่ำยได้ทังหมด
จำกนันเลขำนุกำรบริษัทได้ชีแจงต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนันมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนัน หำกมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนันต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส
บริษัทได้แต่งตังให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย
ต่อจำกนันเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัท
แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 ที่จะรับรองในวำระนีเป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 บริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่
หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2506 รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 633,253,713 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 633,253,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
6 เสียง คิดเป็นร้อยละ
6.6600
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล้ วลงมติรับรองรายงานการประชุม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2559 เมื่อ วันที่ 21
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2559

เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ประจ้ำปี 2559 ต่อทีป่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560
กรรมการผู้จัดการ
เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตัง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2559 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี
สินทรัพย์รวม
28,556.85 ล้ำนบำท
หนีสินรวม
18,756.99 ล้ำนบำท
ส่วนของเจ้ำของ
9,799.86 ล้ำนบำท
รำยได้รวม
48,377.99 ล้ำนบำท
ก้ำไรสุทธิ
1,118.72 ล้ำนบำท
ก้ำไรต่อหุ้น
1.22 บำท/หุ้น
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทฯ มีดังนี
สินทรัพย์รวม
16,927.01
หนีสินรวม
9,562.50
ส่วนของเจ้ำของ
7,364.51
รำยได้รวม
9,256.48
ก้ำไรสุทธิ
453.53
ก้ำไรต่อหุ้น
0.49

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
บำท/หุ้น
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เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมว่ำกำรที่บริษัทมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำจ้ำหน่ำยใน
ประเทศไทย ภำยหลังจำกภำครัฐมีกำรเปิดเสรีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มีผลดีต่อบริษัทหรือไม่อย่ำงไร
กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมว่ำข้อดีของกำรที่บริษัทน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำจ้ำหน่ำยในประเทศจะช่วยเพิ่ม
ยอดขำยของบริษัทในประเทศได้มำกขึน เนื่องจำกปัจจุบันผู้ค้ำก๊ำซมำตรำ 7 มีเพิ่มมำกขึน ท้ำให้กำรจัดสรรโควต้ำก๊ำซ LPG
จำกทำงภำครัฐให้กับผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 มีกำรเฉลี่ยให้เกิดควำมเสมอภำค ส่งผลให้เกิดข้อจ้ำกัดในเรื่องของปริมำณก๊ำซ LPG
ที่ได้รับมำ ซึ่งท้ำให้บริษัทไม่สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำกนัก
กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมเพิ่มเติมอีกว่ำในส่วนของคุณภำพของก๊ำซ LPG ที่บริษัทน้ำเข้ำมำจำกแหล่ง
ตะวันออกกลำงหรือจำกสหรัฐอเมริกำนัน เป็นก๊ำซ LPG ที่ได้จำกโรงแยกก๊ำซเพียงแหล่งเดียว จึงมีค่ำควำมบริสุทธิ์ 99.5%
(Purity) ซึ่งมำกกว่ำก๊ำซ LPG ในประเทศซึ่งมำจำกกำรผสมกันระหว่ำงก๊ำซ LPG จำกโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊ำซ
กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมเพิ่มเติมอีกว่ำกำรที่บริษัทฯ เริ่มมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำจ้ำหน่ำยใน
ประเทศ ถือได้ว่ำเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม หำกภำครัฐมีกำรปล่อยลอยตัวก๊ำซ LPG เต็มรูปแบบในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นใน
เรื่องของกำรจัดหำก๊ำซ LPG , คลังเก็บก๊ำซ LPG ส้ำหรับกำรน้ำเข้ำ รวมทังระบบกำรล้ำเลียงขนส่งให้เกิด Economy of
Scale (กำรประหยัดต่อขนำด) ซึ่งทังหมดจะช่วยลดต้นทุนและท้ำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่งได้
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำกำรที่รัฐบำลได้เปิดกำรน้ำเข้ำเสรีนัน จะมี
ผลกระทบต่อก้ำไรของบริษัท และผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่นหรือไม่อย่ำงไร
กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำกำรเปิดเสรีน้ำเข้ำในปัจจุบันนัน ยังไม่ส่งผลกระทบต่อก้ำไรของบริษัท รวมทังผู้ค้ำก๊ำซ
LPG รำยอื่นด้วย เนื่องจำกค่ำกำรตลำดในกำรขำยปลีกนันยังคงอยู่ในระดับเดิม ไม่ได้มีกำรปรับลดลงแต่อย่ำงใด
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำทรำบจำกข่ำวว่ำรัฐบำลมีนโยบำยให้ผู้ค้ำก๊ำซ
LPG น้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำในประเทศได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เห็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่นน้ำเข้ำ LPG มำจ้ำหน่ำยในประเทศ
ดังนันกำรที่บริษัทสำมำรถน้ำเข้ำก๊ำซ LPG จะท้ำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลำดมำกขึนหรือไม่
กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำ กำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG ได้นันมีองค์ประกอบหลำยอย่ำงได้แก่ 1) ตลำดภำยในประเทศ
(Market) 2) แหล่งจัดหำก๊ำซ (Source) 3) ระบบขนส่ง (Logistic Network) และ 4) กำรประหยัดต่อขนำดเนื่องจำกซือ
ก๊ำซในปริมำณมำก (Economy of Scale) ซึ่งสิ่งเหล่ำนีบริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว ก่อนที่ภำครัฐจะเปิดเสรี
กำรน้ำเข้ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรท้ำธุรกิจก๊ำซ LPG ทังในประเทศไทยและภูมิภำคเอเซีย ท้ำให้บริษัทมีโครงสร้ำงเพื่อรองรับ
กำรจ้ำหน่ำยก๊ำซ (facility) และเครือข่ำยกำรขนส่งทังในและต่ำงประเทศ (Logistic Network) พร้อมอยู่แล้ว รวมถึงบริษัท
มีกำรสั่งซือก๊ำซ LPG ในปริมำณมำกเพื่อจ้ำหน่ำยในภูมิภำคเอเชียอยู่แล้ว ท้ำให้บริษัทสำมำรถน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำจ้ำหน่ำย
ในประเทศไทยได้ทันที ในขณะที่ผู้ค้ำก๊ำซ LPG รำยอื่น อำจไม่มีควำมพร้อมในด้ำนตลำดหรือควำมพร้อมในด้ำน facility
ท้ำให้กำรน้ำเข้ำก๊ำซมำจ้ำหน่ำยมีต้นทุนที่สูงกว่ำกำรซือก๊ำซ LPG ภำยในประเทศ ทังนีกรรมกำรผู้จัดกำรเห็นว่ำหำกรำคำ
ชดเชยก๊ำซน้ำเข้ำก๊ำซ LPG ยังเป็นรำคำในปัจจุบัน จะมีผู้น้ำเข้ำเพียงสองรำยดังเช่นในปัจจุบัน และเห็นว่ำรัฐบำลพอใจที่มีผู้
น้ำเข้ำอย่ำงน้อยสองรำยเพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบได้
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขำยของบริษัททังในประเทศและ
ต่ำงประเทศว่ำไตรมำสใดมียอดขำยสูงหรือต่้ำ หรือเป็นฤดูกำล (Seasonal) หรือไม่
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กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำ ตลำดก๊ำซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมี ยอดขำยสูงสุดในช่วงไตรมำสที่ 4
ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ 1 และจะลดลงในไตรมำสที่ 2 และ 3 ส่วนในต่ำงประเทศนันจะมียอดขำยเพิ่มขึนในไตรมำสที่ 4
เนื่องจำกเป็นช่วงเทศกำลท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG เพิ่มขึน
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมจำกที่ได้รับฟังว่ำภำยหลังกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำ
จ้ำหน่ำยในประเทศท้ำให้ต้นทุนค่ำขนส่งก๊ำซ LPG ลดลง อยำกทรำบว่ำลดลงมำกหรือไม่
กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำทำงบริษัทฯ ขออนุญำตที่จะไม่ชีแจงเป็นตัวเลขว่ำเท่ำไหร่ แต่จะขออธิบำยว่ำท้ำไมถึง
สำมำรถลดต้นทุนค่ำขนส่งลงได้ เนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบกำรขนส่งในกำรที่จะไปรับก๊ำซ LPG ด้วย
ตัวเอง สำมำรถจัดสรรขนำดของเรือบรรทุกก๊ำซที่เหมำะสมในกำรเข้ำไปรับก๊ำซที่คลังของบริษัท ซึ่งจะท้ำให้ต้นทุนกำร
ขนส่งต่อเที่ยวลดลงจำกเดิม
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนำ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำหำกบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ น จะท้ำ
ให้บริษัทมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เพิ่มขึนหรือไม่ และบริษัทตังเป้ำส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นประมำณเท่ำไร
กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำ หำกบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึน บริษัทฯ ก็จะพิจำรณำกำรน้ำเข้ำเพิ่มขึนเพื่อ
ชดเชยควำมต้องกำรที่เพิ่มขึนด้วย ในส่วนเป้ำหมำยส่วนแบ่งกำรตลำดนัน ฝ่ำยบริหำรตังเป้ำหมำยไว้สูงขึนจำกกำรที่บริษัท
มีก๊ำซ LPG คุณภำพดีมำจ้ำหน่ำย ท้ำให้ลูกค้ำจะพิจำรณำซือก๊ำซ LPG จำกบริษัทเพิ่มขึน
คุณชวลิต วิสรำญกุล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมว่ำปัจจุบันบริษัทมีกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG ประมำณเดือนละ
40,000 ตัน และซือในประเทศอีกประมำณเดือนละ 50,000 – 60,000 ตัน อยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนจะน้ำเข้ำก๊ำซ LPG
มำเองทังหมดหรือไม่
กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำหำกหลักเกณฑ์กำรน้ำเข้ำยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ คงยังไม่พิจำรณำกำรน้ำเข้ำ
มำเองทังหมด
คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมำกุล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมว่ำในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG เข้ำมำ
จ้ำหน่ำยในประเทศไทยจะเป็นอย่ำงไร และขอให้ช่วยแจ้งควำมคืบหน้ำในเรื่องของโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำว่ำเป็น
อย่ำงไร
กรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงในเรื่องของกำรน้ำเข้ำก๊ำซ LPG มำจ้ำหน่ำยในประเทศไทยว่ำ ในอีก 6 เดือนข้ำงหน้ำจะ
อยู่ในช่วงของกำรปรับตัวของผู้ค้ำก๊ำซ LPG ในกำรพิจำรณำเลือกซือก๊ำซ LPG จำกเดิมที่มีกำรซือก๊ำซในประเทศเพียงอย่ำง
เดียวเป็นกำรพิจำรณำซือก๊ำซน้ำเข้ำ เป็นทำงเลือกเพิ่มเติม ส่วนในเรื่องของโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำที่บริษัทได้เข้ำไป
ลงทุนนัน ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำมีกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำอย่ำงสม่้ำเสมอไม่ติดปัญหำแต่อย่ำงใด โดยบริษัทยังคงมองหำโอกำสใน
กำรลงทุนด้ำนโรงไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง
เลขานุการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อ
ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมที่ผู้สอบบัญชี คือ นำย
ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัท สยำมแก๊ส
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฎในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบอ้ำนำจจำกสมำคนส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมในส่วนของงบกำรเงินของบริษัทฯ
ที่ปรำกฎในรำยงำนประจ้ำปี 2559 หน้ำ 121 เรื่องกำรบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ยอดรวมจ้ำนวน 606 ล้ำนบำท ซึ่งในจ้ำนวนนีมี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษีจ้ำนวน 365 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท
ย่อยในประเทศจีนจ้ำนวน 246 ล้ำนบำท และส่วนของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์จ้ำนวน 63 ล้ำนบำท ไม่ทรำบว่ำทำง
บริษัทฯ จะมีโอกำสได้ใช้ภำษีในส่วนนีหรือไม่ และในเรื่องของกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท สยำมเอทำ
นอล เอ็กซ์ปอร์ท จ้ำกัด ที่มีกำรได้ตังด้อยค่ำเงินลงทุนไว้แล้ว แต่อยำกจะสอบถำมว่ำในส่วนของโรงงำนเอทำนอลแห่งนีมีผู้
ติดต่อมำเพื่อขอซือกิจกำรนีบ้ำงแล้วหรือไม่
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ชีแจงในเรื่องของภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี ส่วนใหญ่เกิดมำ
จำกกำรที่บริษัทฯ ได้เข้ำไปซือธุรกิจในประเทศจีนทัง 2 แห่ง โดยทัง 2 แห่งนันมีผลขำดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถที่
จะใช้ในส่วนของภำษีนันได้ในระยะเวลำ 5 ปี ส้ำหรับในเรื่องของกำรตังด้อยค่ำเงินลงทุนของธุรกิจเอทำนอลนัน ได้มีกำรตัง
กำรด้อยค่ำไว้จ้ำนวน 121 ล้ำนบำท โดยปัจจุบันในส่วนของโรงงำนเอทำนอลได้มีผู้ติดต่ออยู่ประมำณ 2-3 รำย ซึ่งทำง
บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำอยู่
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 642,244,290 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 642,015,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
6 เสียง คิดเป็นร้อยละ
6.6000
งดออกเสียง
จ้ำนวน
228,400 เสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติ จัดสรรก้ำไรเพื่อจ่ำยเงินปันผล ซึ่งบริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
จ้ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส้ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษั ทอำจก้ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลใน
อัตรำน้อยกว่ำที่ก้ำหนดข้ำงต้น โดยขึนอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ้ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกำรด้ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2559 ในอัตรำ
หุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 459.47 ล้ำนบำท ทังนีบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตรำหุ้นละ 6.15 บำท เป็นเงินประมำณ 137.84 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยใน
อัตรำหุ้นละ 6.35 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 321.63 ล้ำนบำท
ทังนีกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว ให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลตำมข้อบังคับบริษัทตำมที่
ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก้ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนำคม 2506 และปิดพักสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น
เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนำคม 2506 และก้ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภำคม 2506
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน

เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 642,244,290 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 642,244,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
6 เสียง คิดเป็นร้อยละ
6.6000
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ ของจ้ำนวนกรรมกำรทังหมด ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ 3 ใน 1
25 ถือหุ้นประจ้ำปี60 ในครังนี มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน รำยดั 3งนี
1. นำยศุภชัย
วีรบวรพงศ์
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
.2นำยหำญ
เชี่ยวชำญ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
นำ .3งสุดจิต
ทิวำรี
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรได้เชิญกรรมกำรทัง 3 ท่ำนตำมรำยชื่อข้ำงต้นออกจำกห้องประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทัง
รำยตำมรำยนำมข้ำงต้น 3และให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ต่ออีกวำระหนึ่ง ทังนีให้มีผลตังแต่วันถัดจำก
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้ งว่ำ วำระนีมี ผู้ถือหุ้ นที่เ ข้ำร่ว มประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคลดังนี
ชื่อกรรมกำร
1. นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์
2. นำยหำญ เชี่ยชำญ
3. นำงสุดจิต ทิวำรี

เห็นด้วย
เสียง
619,132,146
620,309,046
620,310,646

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ
เสียง
ร้อยละ
96.4104 23,052,079 3.5896
96.5936 21,875,179 3.4064
96.5939 21,873,679 3.4061

งดออกเสียง
เสียง
ร้อยละ
60,100
60,100
60,000
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามที่เสนอ
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบียประชุม ดังนี
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2560 และเบียประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
- เบียประชุม ครังละ 10,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม)
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2506 และเบียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2506 เท่ำกับ 804,058.00 บำทต่อท่ำน โดยจ่ำยเป็นรำย
เดือน เดือนละ 07,005.66 บำทต่อท่ำน
- เบียประชุม ครังละ 10,000.00 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ได้พิจำรณำกลั่นกรอง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ได้เสนอไป
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 642,244,961 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 642,184,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9907
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0093
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2500

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี 2506 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนด โดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2560 เป็นเงิน 2,041,200 บำท ซึ่งเพิ่มขึนจำกปี 2559 จ้ำนวน 97,200 บำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตังผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้ำปี 2560 โดยแต่งตังให้นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 4599 หรือ นำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3977 หรือ นำยประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4174 หรือ นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3271 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จ้ำกัด แทนได้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหำร/บริษัทย่อย/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีงบ
กำรเงินของบริษัทฯประจ้ำปี 2560 ตำมที่ได้เสนอไป
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 642,245,061 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน
641,468,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9275
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
465,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
6.6225
งดออกเสียง
จ้ำนวน
310,700 เสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)
หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่)3977หรือ (นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
เลขที่4174 หรือนายสมชาย ( จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ )3271( แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม
2,041,200 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกาหนดเพิ่มอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติก้ำหนดเพิ่มอ้ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษทั เพิ่มเติมดังนี
“ก้ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิ บัติในกำรต่ อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ก้ำกั บ ดูแ ล และผลั กดันนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติให้สำมำรถน้ำไปปฏิบัติได้จริงโดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรน้ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ำ
ผู้บริหำรและพนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติตำม”
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณศรีสกุล วิวัตน์ธนำธิกลุ ผู้รบั มอบฉันทะ สอบถำมว่ำบริษัทฯ มีเหตุจูงใจอะไรถึงได้มีวำระที่ 8 ในครังนี
เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรชี แจงว่ ำ จำกกำรที่ ภ ำคเอกชนไทยได้ มี ก ำรริ เ ริ่ ม “โครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)” โดยมุ่งสร้ำงและขยำยแนวร่วมในภำคเอกชนเพื่อสร้ำงกระแสกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชันด้วยกำรส่งเสริมให้บริษัทต่ำงๆ ก้ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรที่จะปฏิเสธกำรรับและจ่ำยสินบน
รวมถึงกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งทำงบริษัทฯ ก็เห็นว่ำเป็นเรื่องที่ส้ำคัญ และเพื่อให้กำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ก้ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม จึงมีควำมเห็นให้เพิ่มขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 642,245,061 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน
620,349,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6421
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
21,554,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ
3.3523
งดออกเสียง
จ้ำนวน
340,700 เสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติกาหนดเพิ่มอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่เสนอ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลขานุการบริษัท
กล่ำวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีค้ำแนะน้ำ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ในวำระนี
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณศรีสกุล วิวัตน์ธนำธิกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถำมว่ำเมื่อปี 2559 บริษัทได้มีกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมฯ ใน
กำรออกขำยหุ้นกู้จ้ำนวน 20,000 ล้ำนบำท ไม่ทรำบว่ำได้มีกำรขำยออกไปบ้ำงแล้วหรือไม่
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชีแจงว่ำในส่วนของกำรขำยหุ้นกู้ของบริษัท ฯ ปัจจุบันได้มีกำรออกขำยรวมเท่ำกับ
7,000 ล้ำนบำท ซึ่งในช่วงเดือนมกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้มีกำรออกขำยไปจ้ำนวน 2,000 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอ
ขำยในครังนีเพื่อใช้ในกำรช้ำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงก้ำหนดช้ำระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด้ำเนินงำน
คุณสฤษดิ์ สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำตลำดก๊ำซแอลพีจีในประเทศอินเดียดีหรือไม่
กรรมกำรผู้จัดกำรชีแจงว่ำตลำดก๊ำซแอลพีจีในประเทศอินเดียถือเป็นตลำดที่ดีและน่ำสนใจ แต่ปัจจุบันธุรกิจ ก๊ำซ
แอลพีจีในประเทศอินเดียยังถูกควบคุมและดูแลโดยบริษัทน้ำมันของรัฐบำล (IOC : Indian Oil Corporation) เป็นผู้ที่
ก้ำหนดในเรื่องของรำคำในกำรจ้ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งถือว่ำยำกต่อกำรที่บริษัทฯ จะเข้ำไปแข่งขันในตลำดนัน ยังคงต้องรอ
โอกำสและจังหวะที่เหมำะสม ถึงจะเข้ำไปลงทุน ส้ำหรับในเรื่องของปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซแอลพีจี ถือว่ำสูงมำก
เนื่องจำกประเทศอินเดียนันมีจ้ำนวนประชำกรสูงมำก
คุณสฤษดิ์ สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำที่บริษัทได้มำนัน สำมำรถใช้
ก๊ำซแอลพีจีเป็นเชือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้หรือไม่
กรรมกำรผู้จัดกำรชีแจงว่ำ โรงไฟฟ้ำที่บริษัทฯ ได้เข้ำไปร่วมทุนนันมีข้อตกลงที่มีเงื่อนไขพิเศษกับทำงรัฐบำลของ
ประเทศเมียนมำในเรื่องของจัดหำก๊ำซที่จะน้ำมำใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยรัฐบำลเมียนมำจะเป็นผู้ที่จัดหำก๊ำซ
ธรรมชำติมำให้กับโรงไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยไม่คิดต้นทุน แต่มีเงื่อนไขคือโรงไฟฟ้ำจะต้องท้ำกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำและขำยคืนให้กับทำงรัฐบำล
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ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุม
และเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 16.20 น.

ลงชื่อ_______________________ประธำนในที่ประชุม
( นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ )

ลงชื่อ_______________________เลขำนุกำรบริษัท
( นำงจินตณำ กิ่งแก้ว )
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1
ชื่อ - นามสกุล

- นางพัชรา วีรบวรพงศ์

ตาแหน่งในบริษทั

- กรรมการ / กรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ

- พ.ศ. 2492 / 69 ปี

สัญชาติ

- ไทย

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์

- ปี 2551 - 2554
- ปี 2527 - 2528

กรรมการ บจก.สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั

-

กรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
กรรมการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์
กรรมการ บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
กรรมการผู้จัดการ บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
กรรมการ บจ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ(ประเทศไทย)

ตั้งแต่ปี 2548
ตั้งแต่ปี 2547
ตั้งแต่ปี 2537
ตั้งแต่ปี 2535
ตั้งแต่ปี 2535

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)
ถือหุ้นสามัญจานวน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5/5
1/1

ครั้ง
ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2
ชื่อ - นามสกุล

- นายสมชาย กอประสพสุข

ตาแหน่งในบริษทั

- กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ

- 21 พฤษภาคม 2505 / 56 ปี

สัญชาติ

- ไทย

การศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทางาน

-

ปี 2547 - 2554
ปี 2547 - 2554
ปี 2547 - 2554
ปี 2547 - 2554

กรรมการ บจ.ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจ.ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง
กรรมการ บจ.ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์
กรรมการ บจ.ยูนิคมารีน

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั

-

ตั้งแต่ปี 2560
ตั้งแต่ปี 2559
ตั้งแต่ปี 2554
ตั้งแต่ปี 2548
ตั้งแต่ปี 2548
ตั้งแต่ปี 2547
ตั้งแต่ปี 2547

กรรมการ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
กรรมการ บจ.สยามลัคกี้ มารีน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
กรรมการ บจ.ลัคกี้ แคร์ริเออร์
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์
กรรมการ บจ.เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)
- ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั
5/5
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

ครั้ง
ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3
ชื่อ - นามสกุล

- นายวิโรจน์ คลังบุญครอง

ตาแหน่งในบริษทั

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ

- 18 ต.ค. 2487 / 74 ปี

สัญชาติ

- ไทย

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Eng Asian Institute of Technology (AIT)

การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทางาน

-

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั

- ตั้งแต่ปี 2551

ปี 2546 – 2549
ปี 2545 - 2548
ปี 2544 - 2545
ปี 2540 - 2544
ปี 2535 - 2540

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกองควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

- ตั้งแต่ปี 2549

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)
ถือหุ้นสามัญจานวน 945,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3/5
1/1

ครั้ง
ครั้ง
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
Details of Independent Director who can be a proxy
ชื่อ
นายหาญ
Name Mr.Harn
ตาแหน่ง
Position

เชี่ยวชาญ
Chiocharn

อายุ
Age

73
73

ปี
years

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
: Independent Director and Member of Audit Committee

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ :
Share holder ratio :

10,000 หุ้น คิดเป็น 0.001 %
10,000 share or 0.001 %

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี
Interest in the agenda considered :
No
ประวัตกิ ารศึกษา
Educational Credential
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor degree in law faculty at Thammasat University
- ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Degree in government with private class 6, The National Defence College
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
Training experience
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
Certificate of Thai Institute of Directors Association,
Directors Certificate Program
ประสบการณ์ทางาน
Working Experiences
2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
Independent Director and Member of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL.
2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนคิ แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์
Independent Director and Member of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL.
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2548 – ปัจจุบัน / 2005 – Present
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
Independent Director and member of audit committee, Thai Industry and engineering Service PCL.
2549 – 2550 / 2006 – 2007
กรรมการผู้จดั การ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
Managing Director, Bangkok First Investment & Trust PCL.
ก.ค. – ต.ค. 2548 / July – October 2005
รองกรรมการผู้จดั การ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
Deputy Managing Director, Financial Institution Asset Management Corporation.
พ.ค. – ก.ค. 2548 / May – July 2005
รักษาการกรรมการผู้จดั การ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
(Acting) Managing Director, Financial Institution Asset Management Corporation.
2546 – 2548 / 2003 – 2005
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
Assistant Managing Director, Financial Institution Asset Management Corporation.
2543 – 2546 / 2000 - 2003
ผู้อานวยการฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
Director of Corporate security and Legal document, Financial Institution Asset Management Corporation.
ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชน
หรือสาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่อยู่
ดังนี้
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 25, 2018 at
the following address:
หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
ชั้น 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี 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 จากัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานให่่ และสานักงานสาขาของบริษั ททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น
คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ การเลือกในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 16. ในการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น สามั ่ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอั ต รา ถ้ า จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่ อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ่ งและสองจะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก ฏหมายว่ า ด้ วยบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และ
กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม สามั ่ ประจ าปี ภ ายใน 4 เดื อ น นั บ แต่ วั น
สิ้นสุดของรอบปีบั่ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามั่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน
10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดทราบไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน
สถานที่ ที่ จ ะใช้ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ ป ระชุ ม ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ใ นท้ อ งที่ อั น เป็ น ที่ ตั้ งของส านั ก งานให่่ ข องบริ ษั ท หรื อ
จังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามั่ประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
(2)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
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(5)
(6)

แต่งตั้งผู้สอบบั่ชีและกาหนดค่าสอบบั่ชี
กิจการอื่นๆ

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามั่ประจาปี
(1)
สาเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบั่ชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบั่ชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบั่ชีของผู้สอบบั่ชี
(2)
รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ข้อ 45. ผู้สอบบั่ชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท
ข้อ 46. ผู้สอบบั่ชีมีอานาจตรวจสอบบั่ชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐาน
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 47. ผู้สอบบั่ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บั่ชีกาไร
ขาดทุน และปั่หาเกี่ยวกับบั่ชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบั่ชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบั่ชีด้วย
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ์ และกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามั่
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การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติ ให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนาไปมอบต่อประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1)
จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
(2)
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้ นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคั่ให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือเลิกสั่่าเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคั่ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 43. การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากเงิ น ประเภทอื่ น นอกจากเงิ น ก าไรจะกระท ามิ ไ ด้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น
สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แ ก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ คณะกรรมการลงม ติ
แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น และให้ โ ฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสารองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เรื่องอื่นๆ
ข้อ 3.

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคั่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สาคั่ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย
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เขียนที่……………………………………………………………….....................................
.
Written at
วันที่..…………………………..
. เดือน……………………………………
. พ.ศ. …………………….
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................
. สัญชาติ...............................................................................................
.
I / We
Nationality
อยูบ่ ้านเลขที.่ ......................................................
. ถนน..............................................................
. ตาบล/แขวง...................................................................................................................
.
Reside at
Road
Tambol/Khwang
อาเภอ/เขต.................................................................................
. จังหวัด........................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................
.
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม…………………………………………………………. หุน้
holding the total amount of
shares
หุน้ สามัญ………………………………………………………………….. หุน้
Ordinary share
shares
หุน้ บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………..
. หุน้
Preference share
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
and are entitled to vote equal to
votes as follows:
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………........................................
. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
and are entitled to vote equal to
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ………………………………………………………….....................................................................
. อายุ........................................
. ปี อยูบ่ ้านเลขที.่ ..........................................................
.
Age
year, Resides at
ถนน..............................................................................
. ตาบล/แขวง...............................................................................................
. อาเภอ/เขต..............................................................................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด..............................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .......................................................................................................
. หรือ
Province
Postal Code
Or
(2) …………………………………………………………...........................................................................
. อายุ..................................................
. ปี อยูบ่ ้านเลขที.่ ..................................................................
.
Age
year, Resides at
ถนน...............................................................................
. ตาบล/แขวง...............................................................................................
. อาเภอ/เขต...............................................................................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................................
. หรือ
Province
Postal Code
Or

*

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

*

นายหาญ เชี่ยวชาญ / Mr.Harn Chiocharn
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือ่ เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 27, 2018 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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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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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Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่……………………………………………………………….....................................
.
Written at
วันที่..…………………………..
. เดือน……………………………………
. พ.ศ. …………………….
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................
. สัญชาติ...............................................................................................
.
I / We
Nationality
อยูบ่ ้านเลขที.่ ......................................................
. ถนน..............................................................
. ตาบล/แขวง...................................................................................................................
.
Reside at
Road
Tambol/Khwang
อาเภอ/เขต.................................................................................
. จังหวัด........................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................
.
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม…………………………………………………………. หุน้
holding the total amount of
shares
หุน้ สามัญ………………………………………………………………….. หุน้
Ordinary share
shares
หุน้ บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………..
. หุน้
Preference share
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
and are entitled to vote equal to
votes as follows:
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………........................................
. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
and are entitled to vote equal to
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ………………………………………………………….....................................................................
. อายุ........................................
. ปี อยูบ่ ้านเลขที.่ ..........................................................
.
Age
year, Resides at
ถนน..............................................................................
. ตาบล/แขวง...............................................................................................
. อาเภอ/เขต..............................................................................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด..............................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .......................................................................................................
. หรือ
Province
Postal Code
Or
(2) …………………………………………………………...........................................................................
. อายุ..................................................
. ปี อยูบ่ ้านเลขที.่ ..................................................................
.
Age
year, Resides at
ถนน...............................................................................
. ตาบล/แขวง...............................................................................................
. อาเภอ/เขต...............................................................................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................................
. หรือ
Province
Postal Code
Or

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายหาญ เชี่ยวชาญ / Mr.Harn Chiocharn
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือ่ เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, April 27, 2018 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560
To certify the drafted minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2017

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
To certify the Company's 2017 operating results.

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2017

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเพือ่ จ่ายเงินปันผล
To approve the dividend payment for the Company's 2017 operating results.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษัท
To Approve the change in par value of the Company’s shares

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
To Approve the amendment in clause 4 of the Company’s Memorandum of Association

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย / Approve

 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually
นางพัชรา วีรบวรพงศ์ | Mrs.Patchara Weeraborwornpong
1) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

2)

นายสมชาย กอประสพสุข | Mr.Somchai Ko-prasobsuk
ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

3)

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | Mr.Viroj Klangboonkrong
ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจาปี 2561
To approve the 2018 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
To approve the 2018 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other business ( if any )

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทาเองทุกประการ
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. ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Attachment to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
(ข)
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่
Agenda No

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
วาระที่
Agenda No

 งดออกเสียง / Abstain

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่
Agenda No

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
Subject: Election of Directors
1)
2)
3)
4)

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Proxy Form C

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น)
(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and
has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ...............................................................
Shareholder registration number

เขียนที่………………………………………………………………...........................
.
Written at
วันที่..…………………………..
. เดือน……………………………………
. พ.ศ. ……………………
.
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................
. สัญชาติ...................................................................................
.
I / We
Nationality
อยูบ่ ้านเลขที.่ ........................................................
. ถนน.....................................................................
. ตาบล/แขวง......................................................................................................
.
Reside at
Road
Tambol/Khwang
อาเภอ/เขต............................................................................
. จังหวัด........................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .................................................................
.
Amphur/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) …………………………………………………………….
As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม……………………………………………………….
holding the total amount of
หุน้ สามัญ…………………………………………………………………….
Ordinary share
หุน้ บุริมสิทธิ์………………………………………………………………...
Preference share

หุน้
shares
หุน้
shares
หุน้
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………..............
. เสียง ดังนี้
and are entitled to vote equal to
votes as follows:
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............................. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทาเครือ่ งหมาย
P ที่ * 1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark P at * 1. and give
the details of proxy (proxies).

.
 1. ชื่อ .......................................................................อายุ ................................ปี อยูบ่ ้านเลขที่ ................................
Name
Age
years Reside at
ถนน ................................................
ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ ...............................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................
.
.
Province
Postal Code
หรือ/Or

.

ชื่อ .......................................................................
อายุ ................................ปี อยูบ่ ้านเลขที่ ................................
.
Name
Age
years Reside at
ถนน ................................................
ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ ...............................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................
.
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครือ่ งหมาย
P ที่ * 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No.2,
please mark P at * 2. and choose
of these independent directors

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายหาญ เชี่ยวชาญ / Mr.Harn Chiocharn (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่ เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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:

 หุน้ สามัญ…………………………………………………………………... หุน้

Ordinary share
shares
 หุน้ บุริมสิทธิ์……………………………………………………………….. หุน้
Preference share
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………………………. . เสียง
and are entitled to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………….
. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560
To certify the drafted minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2017

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
To certify the Company's 2017 operating results.

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2017

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเพือ่ จ่ายเงินปันผล
To approve the dividend payment for the Company's 2017 operating results.

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
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 เห็นด้วย / Approve
วาระที่ 5
Agenda 5

 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษัท
To Approve the change in par value of the Company’s shares

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
To Approve the amendment in clause 4 of the Company’s Memorandum of Association

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย / Approve

 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually
นางพัชรา วีรบวรพงศ์ | Mrs.Patchara Weeraborwornpong
1) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2)

นายสมชาย กอประสพสุข | Mr.Somchai Ko-prasobsuk
ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

3)

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | Mr.Viroj Klangboonkrong
ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจาปี 2561
To approve the 2018 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
To approve the 2018 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other business ( if any )

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน
เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือ
จากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
เองทุกประการ
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.

42

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ค
Enclosure 6 C

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(
)
หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
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) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุน้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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. ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Attachment to the Form of Proxy (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Re :

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …………………
Agenda No

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Re :

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
วาระที่ …………………
Agenda No

 งดออกเสียง / Abstain

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Re :

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

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …………………
Agenda No

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
Re : The election of Directors
1)
2)
3)
4)

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน
และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย
การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้
ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ -สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แ นบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 6 เดือน
- ส าหรั บ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบั บ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ จะต้ อ งจั ด ท าค าแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของ
คาแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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แผนที่สถานที่ประชุม
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (66) 2309-9999

แผนที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า
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