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 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 553 The Palladium Building 30th fl., Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400 

        TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6008 
 
 
ที่ SGP 001_03/2560 
 
       วันท่ี 29 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 

2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2) 
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 
4. ข้อมูลสังเขปกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ 
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
8. แผนที่สถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน  า 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครั งที่ 1/2560 
เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน  า เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดังนี  
  
ระเบียบวาระที่ 1 
 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมือ่วันท่ี 21 เมษายน 2559 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 2 
 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
 

ความเป็นมา : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเกิดขึ น
ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2559 

 
ระเบียบวาระที่ 3 
 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดท างบการเงินประจ าปี สิ นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปีสิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี  

 

งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษทัย่อย มีดังนี้ 
 

สินทรัพย์รวม 28,556.85 ล้านบาท 
หนี สินรวม 18,756.99 ล้านบาท 
ส่วนของเจ้าของ  9,799.86 ล้านบาท 
รายได้รวม 48,377.99 ล้านบาท 
ก าไรสุทธิ 1,118.72 ล้านบาท 
ก าไรต่อหุ้น 1.22 บาท / หุ้น 

 
งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท มดีังนี้ 
 

สินทรัพย์รวม 16,927.01 ล้านบาท 
หนี สินรวม 9,562.50 ล้านบาท 
ส่วนของเจ้าของ  7,364.51 ล้านบาท 
รายได้รวม 9,256.48 ล้านบาท 
ก าไรสุทธิ 453.53 ล้านบาท 
ก าไรต่อหุ้น 0.49 บาท / หุ้น 



                                     

 3 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ของ
บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั งนี ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
 พิจารณาอนมุัติจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล 
 
ความเป็นมา : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่
ก าหนดข้างต้น โดยขึ นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 

1. ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท) 453,534,195 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 918,931,500 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.50 
        - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.15 
        - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) 0.35 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ นประมาณ (บาท) 459,465,750 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ 101.31% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงิน

ปันผลส าหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 321.63 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจ าปี 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ 
เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.34 
บาท และจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 30 
ของก าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด
ครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินประมาณ 
137.84 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นั น จะเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2559 
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท 
ทั งนี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
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ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และปิดพักสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ
รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
 

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีในอัตรา 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในครั งนี  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 รายดังนี  

    1. นายศุภชัย  วีรบวรพงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
    2. นายหาญ  เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสุดจิต  ทิวาร ี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาเลือกตั งกรรมการ

ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั ง 3 รายตามรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั งนี ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6 
 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2560 ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณา
จากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ตามอัตราที่ปรากฎในตาราง ดังต่อไปนี  

 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 

1. ค่าตอบแทนรายป ี บาท / ปี บาท / ปี 

     - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 804,058 บาท 804,058 บาท 
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ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 

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

 

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

 

ระเบียบวาระที่ 7 
 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ าปี 2560 
 

ความเป็นมา : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ประจ าปี 2560 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้
แต่งตั ง 
1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) หรือ   
2. นายวิเชียร  กิ่งมนตรี  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977) หรือ  
3. นายประสิทธ์ิ  เยื่องศรีกุล  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174) หรือ 
4. นายสมชาย  จิณโณวาท  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271) ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้  ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และรายไตร
มาส ตามที่ปรากฎในตาราง 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี และรายไตรมาส 2,041,200 บาท / ปี 1,944,000 บาท / ปี 

 

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 8 
 พิจารณาอนุมัติก าหนดเพิ่มอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทที่เกีย่วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

ความเป็นมา : ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ และเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นรูปธรรม จึงมีความเห็นให้เพิ่มขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังนี  

 “ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ก ากับ ดูแล 
และผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงโดย
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและ
พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและยึดถือ
ปฏิบัติตาม” 

คะแนนเพื่อลงมติ : ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 9 
 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 อนึ่งบริษัทฯ ก าหนดวัน Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน  า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั งแต่เวลา 12.00 น. หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทั งนี ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี ด้วย 
 
 ทั งนี  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฎตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
 
 
 



                                     

 7 

 อน่ึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  (แบบ ค. นี ใช้ส าหรับ 
Custodian เท่านั น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทั ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว๊ป
ไซค์ของบริษัทฯ ท่ี www.siamgas.com ฉะนั นท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว๊ปไซค์ของบริษัทฯได้ 
 
 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
       
       
          ( นายศุภชัย  วีรบวรพงศ์ ) 
                กรรมการผูจ้ัดการ 
                บริษัท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั(มหาชน) 

http://www.siamgas.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 21 เมษายน 2559 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้ำ เลขที่ 559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ รองประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม 
 ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 
 ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม  
 ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุม นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 9 ท่ำน มำร่วมประชุมจ้ำนวน 8 ท่ำน ติดภำระกิจไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมจ้ำนวน 1 ท่ำน โดยได้ท้ำกำร
แนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จ้ำนวน 1  ท่ำน 
 1. พล.อ.ชัยสิทธ์ิ   ชินวัตร   ประธำนกรรมกำร (ติดภำระกิจไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม) 
  
 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ้ำนวน 5  ท่ำน 
 2. นำยวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ รองประธำนกรรมกำร  และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 3. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 4. นำยศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร   
 5. นำยสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ ์ กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 6. นำยสมชำย กอประสพสุข  กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
  
 กรรมกำรอิสระ จ้ำนวน  3  ท่ำน 
 7. นำยวิโรจน์   คลังบญุครอง  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำยหำญ   เชี่ยวชำญ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 9. นำงสุดจิต   ทิวำรี   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
  
 นอกจำกนี ยังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ และผู้บริหำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงำน ผู้สอบบัญช ี
      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชำ   มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
           บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธ -บักำูรย์ จ ากัด  
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษำกำรเงิน         
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 
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 ต่อมำเลขำนุกำรบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี  

ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญทั งสิ น 918,931,500 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 918,931,500 เสียงในกำร
ประชุมครั งนี  

และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองจ้ำนวน 342 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 581,549,485 หุ้น และจ้ำนวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 230 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 106,457,464 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทั งสิ น 572 
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 688,066,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.87 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นท่ีจ้ำหน่ำยได้ทั งหมด 

จำกนั นเลขำนุกำรบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนั น หำกมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนั นต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย 

 
 ต่อจำกนั นเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 ที่จะรับรองในวำระนี เป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2558 โดยมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 บริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่
หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 เมื่อวันท่ี 20 เมษำยน 2558 ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
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เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพจิำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสยีงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น  694,435,499 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     694,430,499 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.9993 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน            5,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0007 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
 
 เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ประจ้ำปี 2558 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตั ง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2558 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 29,098.45 ล้ำนบำท 
หนี สินรวม 19,323.69 ล้ำนบำท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  9,774.76 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม 58,339.07 ล้ำนบำท 
ก้ำไรสุทธิ 1,115.92 ล้ำนบำท 
ก้ำไรต่อหุ้น 1.21 บำท / หุ้น 
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งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทฯ มีดังนี  
สินทรัพย์รวม 16,954.59 ล้ำนบำท 
หนี สินรวม 9,630.69 ล้ำนบำท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  7,323.90 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม 11,917.75 ล้ำนบำท 
ก้ำไรสุทธิ 978.19 ล้ำนบำท 
ก้ำไรต่อหุ้น 1.06 บำท / หุ้น 

 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 ท่ำนผู้ถือหุ้นคุณพัชรินทร์ ชำญเมธำ สอบถำมว่ำในแต่ละปีบริษัทมีขำดทุนจำกสต๊อคสินค้ำหรือไม่ และบริษัทจะ
ได้รับผลกระทบจำกค่ำเงินหรือไม่ 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำในปี 2557 ที่มีผลขำดทุนจำกสต๊อคสินค้ำ เนื่องจำกสินค้ำของบริษัทใช้ระยะเวลำใน
กำรเดินทำงจำกผู้ผลิตมำถึงผู้ใช้ประมำณ 15 วัน ซึ่งรำคำแก๊สมีกำรประกำศทุกเดือน โดยรำคำที่มีกำรบังคับใช้ คือ รำคำ 
Saudi Aramco CP (“CP Price”) จะประกำศทุกๆต้นเดือน ซึ่งผู้ค้ำจะต้องใช้รำคำใหม่ทันที ในขณะที่สินค้ำก้ำลังเดินทำง
มำ ดังนั นในช่วง 15 วันแรกจะต้องใช้สต๊อคสินค้ำในเดือนก่อนมำขำยให้กับลูกค้ำ ในกรณีที่รำคำอยู่ในช่วงขำลง บริษัทจะมี
ระยะเวลำ 15 วันในกำรเอำสต๊อคที่มีอยู่มำขำย ซึ่งก็จะขำดทุนจำกสต๊อคสินค้ำเดิม เช่นเดียวกันในช่วงเวลำที่รำคำขำขึ น 
บริษัทก็จะมีระยะเวลำ 15 วันในกำรน้ำสต๊อคที่มีอยู่มำขำย ซึ่งก็จะได้ก้ำไรจำกสต๊อคสินค้ำเดิม ซึ่งหำกดูรำคำ CP Price ใน
แต่ละปีย้อนหลังไปจะเห็นได้ว่ำจะมีทั งขึ นและลงทุกเดือนเฉลี่ยเท่ำๆกันเมื่อครบ 1 ปี ยกเว้นปีที่ผิดปกติ คือ ปี 2551 และมี 
2557 โดยใน 2 ปีนี รำคำ CP Price ลงเกือบทุกเดือน คือ รำคำปรับลง 10 เดือน แต่ปรับขึ นเพียง 2 เดือน ดังนั นจึงมี
ผลกระทบต่อกำรท้ำก้ำไรในปีดังกล่ำว แต่ในปี 2558 จะเห็นได้ว่ำรำคำค่อนข้ำงที่จะคงที่ ถึงแม้ว่ำโดยรวมทั งปีรำคำจะ
ลดลง 92.5 เหรียญสหรัฐ แต่มีกำรปรับขึ นลงเท่ำกันคือ รำคำปรับขึ น 6 เดือน ลดลง 6 เดือน ดังนั นก้ำไรหรือขำดทุน
จำกสต๊อคสินค้ำก็จะถูก NET OUT ออกไป จะเหลือแต่ส่วนต่ำงของมำร์จิ นที่บริษัทได้บวกไว้ในกำรขำย ดังนั นจะเห็นได้ว่ำ
ถ้ำรำคำ CP Price ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก บริษัทจะสำมำรถท้ำก้ำไรได้ดี 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำในเรื่องของค่ำเงินนั นโดยตัวธุรกิจของบริษัทเองนั นจะแยกออกเป็นธุรกิจที่จ้ำหน่ำย
ภำยในประเทศและธุรกิจที่อยู่ในต่ำงประเทศ โดยธุรกิจในประเทศ บริษัทซื อก๊ำซแอลพีจีจำกโรงกลั่นและโรงแยกใน
ประเทศด้วยเงินบำทและขำยให้กับลูกค้ำในประเทศด้วยเงินบำทเช่นเดียวกัน  ดังนั นจึงไม่ได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำเงิน ในส่วนของธุรกิจในต่ำงประเทศบริษัทซื อก๊ำซโดยใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐ (“USD”) และขำยก๊ำซ
เป็น USD ดังนั นควำมเสี่ยงของค่ำเงินน้อยมำก เว้นแต่ธุรกิจที่บริษัทขำยปลีกในแต่ละประเทศโดยผ่ำนบริษัทย่อย เช่น 
สิงคโปร์ มำเลเซีย เวียดนำม และจีน ก็จะขำยเป็นเงินสกุลของประเทศนั นๆ แต่กำรก้ำหนดรำคำขำยปลีกก็จะถูกผูกไว้กับ
ค่ำเงิน USD เนื่องจำกกำรซื อก๊ำซเพื่อเข้ำไปขำยในประเทศนั นๆเป็นกำรซื อโดยใช้สกุลเงิน USD ดังนั นหำกประเทศนั นๆมี
กำรอ่อนค่ำหรือแข็งค่ำของเงิน รำคำขำยปลีกก๊ำซในแต่ละประเทศก็จะมีกำรปรับเพิ่มหรือลดลงตำมกำรอ่อนหรือแข็งของ
ค่ำเงินไปด้วย 
 
 ท่ำนผู้ถือหุ้นคุณพงษ์ศักดิ์ สอบถำมว่ำจำกงบกำรเงินของบริษัทนักลงทุนจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำก้ำไรจำกกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทภำยในประเทศมีก้ำไรประมำณเท่ำไหร่ และข่ำวที่บริษัทจะเข้ำไปลงทุนคลังแก๊สในประเทศเมียร์มำร์ 
ปัจจุบันขั นตอนไปถึงไหนและต้องใช้เงินลงทุนประมำณเท่ำไหร่  
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 กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำในส่วนของงบกำรเงินหำกจะดูผลประกอบกำรเฉพำะของบริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด(มหำชน) สำมำรถดูได้จำกงบเฉพำะกิจกำร โดยน้ำเอำก้ำไรในปีนั นมำหักรำยได้เงินปันผลที่รับมำจำก
บริษัทย่อย ก็จะทรำบได้ว่ำก้ำไรเฉพำะของบริษัทมีอยู่เท่ำไหร่ ส้ำหรับในเรื่องที่บริษัทจะเข้ำไปลงทุนในเมียร์มำร์นั น บริษัท
ได้มีกำรจัดตั งบริษัทร่วมค้ำเพื่อท่ีจะลงทุนร่วมกับรัฐบำลเมียร์มำร์ในกำรที่จะ Renovate คลังเก่ำที่มีอยู่แล้ว แต่ยังใช้ได้ไม่
เต็มประสิทธิภำพ โดยเป็นคลังที่สร้ำงมำแล้วกว่ำ 30 ปี แต่ไม่ได้มีกำรดูแลรักษำหรือซ่อมบ้ำรุงเลย เนื่องจำกในอดีตประเทศ
เมียร์มำร์ยังเป็นประเทศปิดอยู่ จึงไม่ค่อยมีกำรน้ำเข้ำแก๊สมำใช้มำกนัก เนื่องจำกคนในประเทศยังมีรำยได้ต่อคนในระดับที่
ต่้ำอยู่ ยังคงใช้ฟืนใช้ไม้เพื่อเป็นพลังงำนกันอยู่มำก ซึ่งปัจจุบันบริษัทเล็งเห็นว่ำคลังแก๊สแห่งนี มีศักยภำพในกำรน้ำเข้ำได้ดี 
เนื่องจำกบริษัทเห็นถึงดีมำนด์ตำมแนวชำยแดนของเมียร์มำร์ แสดงให้เห็นว่ำประเทศเมียร์มำร์เริ่มมีควำมต้องกำรใช้แก๊ส
มำกขึ น บริษัทจึงได้เข้ำไปเสนอต่อกระทรวงพลังงำนของประเทศเมียร์มำร์ในกำรเปิดโอกำสที่จะขอร่วมทุนเพื่อพัฒนำคลัง
แก๊สและระบบกำรขนส่งแก๊สแห่งนี  และน้ำเข้ำแก๊สโดยตรงจำกแหล่งก๊ำซ จะได้สำมำรถใช้แก๊สได้มำกขึ นและมีต้นทุนที่ถูก
ลงกว่ำในปัจจุบัน ซึ่งหลังจำกนั นก็ได้มีกำรเปิดประมูลคลังแก๊สแห่งนี  ซึ่งบริษัทเองก็ได้เข้ำไปร่วมประมูลคลังแก๊สแห่งนี ด้วย 
ในส่วนของเงินลงทุนนั น ยังไม่สำมำรถแจ้งในที่ประชุมได้เนื่องจำกกำรประมูลครั งนี ยังไม่เสร็จสิ น 
 
 ท่ำนผู้ถือหุ้นคุณมำนะชัย สอบถำมว่ำจำกกำรที่รัฐบำลเริ่มมีกำรให้น้ำเข้ำแก๊สได้ ถ้ำบริษัทสำมำรถน้ำเข้ำมำจะ
ช่วยให้บริษัทได้มำร์จิ นเพิ่มขึ นอย่ำงไร 
 กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำในส่วนของกำรน้ำเข้ำนั น รัฐบำลมีกำรประกำศโรดแมปออกมำ โดยให้ผู้ค้ำมำตรำ 7 
รำยอื่นสำมำรถน้ำเข้ำได้ และก้ำหนดเงินชดเชยให้ 85 เหรียญบน CP Price หรือ CP Price + 85 USD หำกสำมำรถน้ำเข้ำ
มำโดยมีต้นทุนน้อยกว่ำ 85 USD ก็จะได้ก้ำไรจำกส่วนต่ำงของเงินชดเชยนั น โดยจำกที่รัฐบำลประกำศโรดแมปออกมำนั น 
บริษัทเล็งเห็นว่ำนอกจำกผู้ค้ำอย่ำงปตท.แล้ว บริษัทเองมีศักยภำพเพียงพอที่จะสำมำรถรับแก๊สเย็นในปริมำณมำกๆจำก
ผู้ผลิตต้นแหล่งได้ ในรำคำต้นทุนที่เหมำะสมและมีก้ำไร จึงได้ยื่นเรื่องแสดงเจตจ้ำนงค์ขอน้ำเข้ำไปยังกรมธุรกิจพลังงำน
เพื่อที่จะน้ำเข้ำในปริมำณ 44,000 ตันต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ตั งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2559 ซึ่งบริษัทได้รับ
จดหมำยตอบกลับจำกกรมธุรกิจพลังงำนว่ำประเทศยังไม่พร้อมท่ีจะให้น้ำเข้ำในปริมำณมำกขนำดนี  โดยจะขอให้น้ำเข้ำน้อย
กว่ำนั น ซึ่งบริษัทก็ตอบกลับไปว่ำบริษัทไม่สำมำรถท้ำได้เนื่องจำกเรื่องของ Economy of scale ในกำรล้ำเลียงสินค้ำมันมี
อยู่ ยกตัวอย่ำงเช่น ค่ำขนส่งก๊ำซจำกตะวันออกกลำงมำยังประเทศจีนจะอยู่ประมำณ 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่กำรขน
ก๊ำซจำกประเทศสิงคโปร์ไปยังประเทศเวียดนำม จะมีค่ำขนส่งอยู่ประมำณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั นหำกบริษัทไม่
น้ำเข้ำก๊ำซในปริมำณมำก จะไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ค้ำรำยใหญ่รำยอื่นได้ 
 
  เลขานุการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็น
วาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
เลขานุการบริษัท  
  เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ตำมที่ผู้สอบบัญชี 
คือ  นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ  บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด  ได้ตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ้ำกัด และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัท 
สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฎในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 696,446,564 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน   696,441,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9993 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน 5,000             เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0007 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2558  ซึ่งบริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ้ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส้ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจก้ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลใน
อัตรำน้อยกว่ำที่ก้ำหนดข้ำงต้น โดยขึ นอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ้ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกำรด้ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2558 ในอัตรำ
หุ้นละ 0.50 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 459.47 ล้ำนบำท ทั งนี บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตรำหุ้นละ 0.20 บำท เป็นเงินประมำณ 183.79 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2558 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยใน
อัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 275.68 ล้ำนบำท 
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 ทั งนี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว ให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคับบริษัทตำมที่
ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก้ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 10 มีนำคม 2559 และปิดพักสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 
เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 11 มีนำคม 2559 และก้ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 17 พฤษภำคม 2559 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

ท่ำนผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่ำอยำกให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของก้ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ
โดยในปี 2558 บริษัทจ่ำยเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 46.97 ของก้ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ  

ท่ำนผู้ถือหุ้น คุณชัชวำล แจ้งว่ำวันก้ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมควรเป็นวันที่ 8 
มีนำคม 2559 ไม่ใช่วันท่ี 10 มีนำคม 2559 

เลขำนุกำรบริษัท แจ้งว่ำวันท่ี 10 มีนำคม 2559 คือวันก้ำหนดรำยชือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลหรือวัน Record date 
ส่วนวันท่ี 8 มีนำคม 2559 ที่ท่ำนผู้ถือหุน้แจ้งนั นคือวันขึ นเครื่องหมำย XD ซึ่งจะขึ น 3 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 696,446,564 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน    696,440,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9991 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน       0              เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน 0,000             เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0009 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 
0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนกรรมกำรทั งหมด ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 ในครั งนี  มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน 3 รำยดังนี  
 1. นำยวรวิทย์  วีรบวรพงศ ์ รองประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ ์ กรรมกำร 
 3. นำยวิโรจน์   คลังบุญครอง กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรได้เชิญกรรมกำรทั ง 3 ท่ำนตำมรำยช่ือข้ำงต้นออกจำกห้องประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทั ง 
3 รำยตำมรำยนำมข้ำงต้น และให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ต่ออีกวำระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจำก
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งว่ำ วำระนี มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลดังนี  
 
 ช่ือกรรมกำร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 
1. นำยวรวิทย์  วีรบวรพงศ ์ 696,370,764 99.9891 68,100 0.0098 7,700 0.0011 
2. นำยสุทธิพงศ์ วสุวณิชพันธ ์ 676,897,585 97.1930 19,541,279 2.8059 7,700 0.0011 
3. นำยวิโรจน์ คลังบุญครอง 696,437,264 99.9987 1,600 0.0002 7,700 0.0011 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบี ยประชุม ดังนี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2559 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วย 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2559 เท่ำกับ 3 ,216 ,230.00 บำท โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน เดือนละ 

268,020.00 บำท (เฉพำะประธำนกรรมกำร) 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 
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2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2559 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2559 เท่ำกับ 804 ,058.00 บำทต่อท่ำน โดยจ่ำยเป็นรำย

เดือน เดือนละ 07,005.00 บำทต่อท่ำน 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 ได้พิจำรณำกลั่นกรอง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ได้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 696,446,564 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน    096,442,864  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9995 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน               3,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0005 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี   2559 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนด  โดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2559 เป็นเงนิ 1,944,000 บำท ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนเดียวกับปี 2558 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้ำปี 2559 โดยแต่งตั งให้นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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เลขท่ี 4526  หรือ นำยวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3977 หรือ นำยประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เลขที่ 4174  หรือ นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3271ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์
คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด แทนได้ 
 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีงบ
กำรเงินของบริษัทฯประจ้ำปี 2559 ตำมทีไ่ด้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 696,487,564 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     696,478,864  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9988 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน                   8,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0012 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นาย
วิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือนายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4174) หรือนายสมชาย  จิณโณวาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 1,944,000 
บาท 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ต๋ัวแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงิน ในวงเงินรวมไม่เกิน 
20,000.0 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดของหุ้นกู้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน วงเงินรวม
ไม่เกิน 20,000.0 ล้ำนบำท โดยมีข้อก้ำหนดและเง่ือนไขของกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้และ /หรือตั๋วแลกเงินโดยมี
รำยละเอียดดังนี  
 
ตารางแสดงรายละเอียดของหุ้นกู้ 
ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จ้ำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิด

ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั งเดียวเมื่อครบก้ำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้น
กู้แปลงสภำพ  หุ้นกู้จำกกำรแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้มี
อนุพันธ)์ ทั งนี ตำมสภำวะตลำด ณ เวลำที่มีกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 

จ านวนเงิน 

และสกุลเงิน 

: มูลค่ำรวมของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก้ำหนดไว้ไม่เกิน   2 
หมื่นล้ำนบำท หุ้นกู้อำจออกเป็นสกุลเงินบำทหรือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศอื่นในจ้ำนวนที่
เทียบเท่ำค้ำนวณตำมอัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลำที่มีกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 

การเสนอขาย : เสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศต่อประชำชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจ้ำกัด 
หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถำบัน/ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุน ประกำศ ก.ล.ต. และ/หรือ ส้ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เสนอขำยหุ้นกู้นั น หุ้นกู้อำจเสนอขำยให้กับนักลงทุน
ทุกประเภท และอำจเสนอขำยครั งเดียวเต็มจ้ำนวนหรือเสนอขำยบำงส่วน และ/หรือเสนอขำย
เป็นโครงกำรหรือเป็นครำว ๆ ไปตำมแต่บริษัทจะเห็นสมควร หุ้นกู้อำจออกและเสนอขำยแยก
จำก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขำยรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ 

อัตราดอกเบี้ย 

และผลตอบแทน 

: อัตรำดอกเบี ยและผลตอบแทนขึ นอยู่กับสภำวะตลำด ณ เวลำที่มีกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
หรือเป็นไปตำมข้อก้ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลำดังกล่ำว ทั งนี เป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ประกำศ ก.ล.ต. และ/หรือ ส้ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้นั น 

ระยะเวลาไถ่ถอน : ระยะเวลำไถ่ถอนขึ นอยู่กับสภำวะตลำด ณ เวลำที่มีกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

การไถ่ถอน 

ก่อนก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อำจมีสิทธิ หรืออำจไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลำไถ่ถอน บริษัท
อำจมี หรืออำจไม่มีสิทธิท้ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลำที่ก้ำหนด ทั งนี ขึ นอยู่กับเง่ือนไขและ
ข้อก้ำหนดของหุ้นกู้ท่ีออก ณ เวลำนั น ๆ  

เง่ือนไขอื่นๆ  ข้อจ้ำกดัและเง่ือนไขอ่ืนๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั ง  มูล
ค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อัตรำดอกเบี ย กำรแต่งตั งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีกำรออกและ
เสนอขำย วิธีกำรจัดสรร รำยละเอียดกำรเสนอขำย กำรไถ่ถอนก่อนก้ำหนด และกำรจด
ทะเบียนในตลำดรองใดๆ (ถ้ำมี) ให้อยู่ในอ้ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรและมอบอ้ำนำจให้แก่ 
กรรมกำรผู้จัดกำร ในกำรก้ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั ง รวมทั งให้มีอ้ำนำจใน
กำรด้ำเนินกำรใดๆ อันจ้ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้นั นๆให้ส้ำเร็จและ
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก้ำหนด ซึ่งรวมถึงมีอ้ำนำจในกำรแต่งตั งผู้จัดจ้ำหน่ำยและรับประกันกำร
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จัดจ้ำหน่ำย กำรเข้ำท้ำและลงนำมในสัญญำ Underwriting Agreement หรือสัญญำ 
Placement Agreement และ/หรือสัญญำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กำรจัดท้ำและยื่นค้ำขอและ
เอกสำรต่ำงๆกับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 

ตารางแสดงรายละเอียดของต๋ัวแลกเงิน 
ประเภท : ตั๋วแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 

จ านวนเงินรวม 

 

: มูลค่ำรวมของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก้ำหนดไว้ไม่เกิน  2 
หมื่นล้ำนบำทบริษัทฯ สำมำรถออกตั๋วแลกเงินมำทดแทนตั๋วที่ครบก้ำหนดแล้ว โดย ณ ขณะ
ใดๆ ภำระหนี รวมของตั๋วแลกเงินต้องไม่เกินจ้ำนวนเงินรวมของตั๋วแลกเงินที่ก้ำหนดไว้ 

การเสนอขาย : เสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศต่อประชำชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจ้ำกัด 
หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถำบัน/ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุน ประกำศ ก.ล.ต. และ/หรือ ส้ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เสนอขำยตั๋วแลกเงินนั น ตั๋วแลกเงินอำจเสนอขำย
ให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอำจเสนอขำยครั งเดียวเต็มจ้ำนวนหรือเสนอขำยบำงส่วน 
และ/หรือเสนอขำยเป็นโครงกำรหรือเป็นครำว ๆ ไปตำมแต่บริษัทจะเห็นสมควร ตั๋วแลกเงิน
อำจออกและเสนอขำยแยกจำกหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขำยรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็
ได้ 

อัตราดอกเบี้ย 

และผลตอบแทน 

: อัตรำดอกเบี ยและผลตอบแทนขึ นอยู่กับสภำวะตลำด ณ เวลำที่มีกำรออกและเสนอขำยตั๋ว
แลกเงินหรือเป็นไปตำมข้อก้ำหนดและเง่ือนไขของตั๋วแลกเงินที่ออก ณ เวลำดังกล่ำว ทั งนี 
เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ประกำศ ก.ล.ต. และ/หรือ ส้ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงิน
นั น 

อาย ุ : พิจำรณำจำกสภำวะตลำด ณ เวลำที่มีกำรออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงิน 

เง่ือนไขอื่นๆ  ข้อจ้ำกัดและเง่ือนไขอ่ืนๆของตั๋วแลกเงิน เช่น จ้ำนวนเงิน อำยุ มูลค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำย 
อัตรำดอกเบี ย วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออกและเสนอขำย และรำยละเอียดอื่นๆที่
เกี่ยวข้องให้อยู่ในอ้ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรและมอบอ้ำนำจให้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำร ใน
กำรก้ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอ
ขำยตั๋วแลกเงิน แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั ง รวมทั งให้มีอ้ำนำจในกำรด้ำเนินกำร
ใดๆ อันจ้ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินนั นๆให้ส้ำเร็จและเป็นไป
ตำมที่กฎหมำยก้ำหนด ซึ่งรวมถึงมีอ้ำนำจในกำรแต่งตั งผู้จัดจ้ำหน่ำยและรับประกันกำรจัด
จ้ำหน่ำย กำรเข้ำท้ำและลงนำมในสัญญำ Underwriting Agreement หรือสัญญำ 
Placement Agreement และ/หรือสัญญำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กำรจัดท้ำและยื่นค้ำขอและ
เอกสำรต่ำงๆกับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
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เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

ท่ำนผู้ถือหุ้นสอบถำมว่ำกำรออกหุ้นกู้ดังกล่ำวมีกำรเตรียมไว้เพื่อใช้ประมูลบ่อก๊ำซในอ่ำวไทยในอนำคตอันใกล้
หรือไม่ 

เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำกำรออกหุ้นกู้และ/หรือตั๋วแลกเงินดังกล่ำวเป็นกำรออกเพื่อรองรับกำร
ด้ำเนินถธุรกิจของบริษัทในอนำคต ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรประมูลบ่อก๊ำซในอ่ำวไทยและบริษัทยังไม่มีแผนในกำรเข้ำร่วม
ประมูลบ่อก๊ำซในอ่ำวไทยอีกด้วย 
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 696,487,564 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     695,316,964  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.8319 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน        1,161,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.1001 
งดออกเสียง จ้ำนวน                   8,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0012 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ต๋ัวแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
 
เลขานุการบริษัท 

กล่ำวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค้ำแนะน้ำ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ในวำระนี  
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณปรีชำ จินตนำนนท์ อำสำพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมทำงคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรเข้ำโครงกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน (Anticorruption) กับทำงสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) ซึ่งปัจจุบันทรำบว่ำทำงบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศเจตนำรมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนจะ
ด้ำเนินกำรให้ได้กำรรับรองเมื่อไร 

คุณจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัท กล่ำวชี แจงว่ำบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน โดยคำดว่ำจะประเมินตนเองแล้วเสร็จและส่งผลกำรประเมินเพื่อให้ได้รับกำรรับรองภำยในปีนี  
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ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุม

และเสนอควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 16.00 น. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ_______________________ประธำนในที่ประชุม 
              ( นำยวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขำนุกำรบริษัท 
                ( นำงจินตณำ  กิ่งแก้ว ) 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวติัของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อทา่นที่ 1

ชื่อ - นามสกุล - นายศุภชัย  วรีบวรพงศ์

ต าแหน่งในบริษทั - กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

วนั/เดือน/ป ีเกิด และอายุ - 7 ธนัวาคม 2516 / 44 ปี

สัญชาติ - ไทย

ที่อยู่ - 85 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ

การศึกษา - M.B.A. SasinGraduate Institude of Chulalongkorn University
- B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.

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

ประสบการณ์การท างาน - ป ี2551 - 2554 กรรมการ บจก.สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท
- ป ี2546 - 2548 กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

ต าแหน่งอื่นในปจัจุบนั - ต้ังแต่ป ี2559 กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2559 กรรมการ SIAMGAS POWER PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2558 กรรมการ SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD.
- ต้ังแต่ป ี2557 กรรมการ FAREAST PETROLEUM SND. BHD.
- ต้ังแต่ป ี2556 กรรมการ MYGAZ SND. BHD.
- ต้ังแต่ป ี2556 กรรมการ CITYGAS NORTH CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2556 กรรมการ CITYGAS CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2555 กรรมการ บจ.สยามสุขสวสัด์ิ
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SIAMGAS HK Company Limited
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SINGGAS (LPG) PTE Limited
- ต้ังแต่ป ี2553 กรรมการ SUPERGAS Company Limited
- ต้ังแต่ป ี2551 กรรมการ บจ.สยามควอลิต้ี สตีล
- ต้ังแต่ป ี2548 กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์
- ต้ังแต่ป ี2547 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมิคัลส์
- ต้ังแต่ป ี2545 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.พรหมมหาราชพฒันาที่ดิน

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559)
ถือหุ้นสามัญจ านวน 51,371,000 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 5.59 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบป ี2559 :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ัง
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวติัของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อทา่นที่ 2

ชื่อ - นามสกุล - นายหาญ  เชี่ยวชาญ

ต าแหน่งในบริษทั - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วนั/เดือน/ป ีเกิด และอายุ - 28 พ.ค. 2488 / 72 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบตัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 

วทิยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร

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

ประสบการณ์ท างาน - ต้ังแต่ป ี2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมิคัลส์

- ต้ังแต่ป ี2549 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์

- ต้ังแต่ป ี2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวศิวกรรม

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

บรรษทับริหารสินทรัพย์สถาบนัการเงิน

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559)
ถือหุ้นสามัญจ านวน 20,000 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 0.002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบป ี2559 :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ัง

23

6/6
1/1



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประวติัของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อทา่นที่ 3

ชื่อ - นามสกุล - นางสุดจิต   ทวิารี

ต าแหน่งในบริษทั - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วนั/เดือน/ป ีเกิด และอายุ - 8 ธ.ค. 2490 / 70 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธรุกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

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

หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)


ประสบการณ์ท างาน - ต้ังแต่ป ี2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมิคัลส์

- ต้ังแต่ป ี2551 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟลิลิปส์ มอทเก็จ

- ต้ังแต่ป ี2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์

- ต้ังแต่ป ี2547 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์

- ป ี2547 – 2550 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ซันวดูอินดัสตร้ีส์

- ป ี2540 – 2553 กรรมการบริหาร
บจ.ยูไนเต็ดแฟคตอร่ิง(1993)

- ป ี2542 – 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559)
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบป ี2559 :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ัง 24
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
Details of Independent Director who can be a proxy 

 
ชื่อ นายวิโรจน์  คลังบุญครอง  อายุ 73 ปี 
Name Mr.Viroj    Klangboonklong Age  73  years 
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Independent Director and Chairman of Audit Committee 
 
การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ : 975,000 หุ้น คิดเป็น 0.1 % 
Share holder ratio :    975,000 share or 0.1 % 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ AGM คร้ังนี้ : ไม่ม ี
Interest in the agenda considered :   No 
 
ประวัติการศึกษา 
Educational Credential 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Bachelor degree in Engineering faculty of Chulalongkorn University 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master Degree in Business Administration of Thammasat University 

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

 

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
Training experience 

- ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
Certificate of Thai Institute of Directors Association,  
Directors Certificate Program 

 
ประสบการณ์ท างาน 
Working Experiences 
2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส ์
Independent Director and Chairman of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL. 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส ์
Independent Director and Chairman of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL. 
2546 – 2549 / 2003 - 2006 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง 
Independent Director and Member of audit committee, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL. 
2545 – 2548 / 2002 - 2005 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
Director General, Department of Energy, Ministry of Energy 
2544 – 2545 / 2001 - 2002 
วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Senior Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2540 – 2544 / 1997 - 2001 
นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2535 – 2540 / 1992 - 1997 
ผู้อ้านวยการกองควบคุมน้้ามันเชือ้เพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ  กระทรวงมหาดไทย 
Director of Division control, Department of Public works, Ministry of Interior 

 
ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน 
หรือส้าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามที่อยู่
ดังนี ้
In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the complete 
Proxy Form with a certificated copy of ID card or the affidavit to the Company within April 18, 2017 at 
the following address: 
 
  หนังสือมอบฉันทะ  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ากัด(มหาชน) 
  ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
  ช้ัน 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขท่ี 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 
  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท ์ : 662 120 9945  โทรสาร   : 662 250 6008 
 
  Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 
  Corporate Secretary Department 
  30th Floor, The Palladium Building, 553 Ratchaprarop Road, Makkasan, 
  Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand 
 Tel  : 662 120 9945  Fax  : 662 250 6008  
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ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
การปิดสมุดทะเบียน 
 
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานให่่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

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

ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 
ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

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

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงช้ีขาด 

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

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

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

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

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

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

 
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

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

 

 สถานที่ที่จะใช้จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานให่่ของบริษัทหรือ
 จังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ข้อ 38. กิจการอันท่ีประชุมสามั่ ประจ าปพีึงกระท ามีดังน้ี 

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

 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืนัดประชุมสามั่ ประจ าปี 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบั่ชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบั่ชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบั่ชีของผู้สอบบั่ชี 

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

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

 
ข้อ 47. ผู้สอบบั่ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บั่ชีก าไร

ขาดทุน และปั่หาเกี่ยวกับบั่ชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบั่ชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบั่ชีด้วย 

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

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

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

ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหนึ่งเสียง เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ และก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามั่ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

30 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 
ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

 
ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

ส าคั่ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ข้อ 43. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
 สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  

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

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินส ารองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคั่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส าคั่ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย 
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เขียนที่………………………………………………………………......................................
Written at
วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

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

* มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560
ในวนัศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมยแ์ฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์โฮเต็ล ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 21, 2017 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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หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก
Proxy Form A

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

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

( )

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

( )

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

( )

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the

number of shares to several proxies to vote separately.
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เขียนที่………………………………………………………………......................................
Written at
วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

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

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560
ในวนัศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมยแ์ฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์โฮเต็ล ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, April 21, 2017 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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ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข
Proxy Form B

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

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วันที ่21 เมษายน 2559
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2016

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2559
Agenda 2 To certify the Company's 2016 operating results.

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2016

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงนิปันผล
Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2016 operating results.

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually
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1) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทประจ าปี 2560

Agenda 6 To approve the 2017 annual remuneration of the Company's Directors

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560
Agenda 7 To approve the 2017 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรษัิททีเ่ก่ียวกับการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่
Agenda 8 To approve additional authority of Board of Director regarding anti corruption policy

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the
vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any

matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized

to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้

ได้กระท าเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except

for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate

the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the

Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560 ในวันศุกรท์ี ่21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร ์โรงแรมเดอะเบอรเ์คลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 21, 2017 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

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

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ
Agenda No Subject: Election of Directors

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ............................................................... เขียนที่………………………………………………………………............................
Shareholder registration number Written at

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

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

หรอื/Or .

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

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

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

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น)

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

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Proxy Form C
Duty Stamp

20 Baht

กรณเีลือกขอ้ 1. กรณุาท าเครือ่งหมาย 

P ที ่* 1. ระบุชื่อผูร้ับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 

please mark P at  *  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

กรณเีลือกขอ้ 2. กรณุาท าเครือ่งหมาย 

P ที่  * 2. และเลอืกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No.2, 

please mark P at  *  2. and choose 
of these independent directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ห้องเมยแ์ฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์โฮเต็ล ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 21, 2017
at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other
date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

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

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

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

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วันที ่21 เมษายน 2559
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2016

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2559
Agenda 2 To certify the Company's 2016 operating results.

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2016

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงนิปันผล
Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2016 operating results.

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 40
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 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually

1) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทประจ าปี 2560

Agenda 6 To approve the 2017 annual remuneration of the Company's Directors

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560
Agenda 7 To approve the 2017 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรษัิททีเ่ก่ียวกับการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่

Agenda 8 To approve additional authority of Board of Director regarding anti corruption policy

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี

Agenda 9 Other business ( if any )

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุน้

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the

shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือ

จากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการ

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท า

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.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )
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หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุน้ให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in

Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy from are:

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยนืยนัวา่ผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this meeting

and cast votes

3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the

number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the

Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560 ในวันศุกรท์ี ่21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร ์โรงแรมเดอะเบอรเ์คลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 21, 2017 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

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

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

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

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

44
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ใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค
Attachment to the Form of Proxy (Form C)
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
การลงทะเบียน 
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่

ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน

และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย 
 
การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้

ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขช่ือ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉันทะ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง

ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

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

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

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

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

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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แผนที่สถานที่ประชุม 
 

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า 
เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์: (66) 2309-9999 
 
 
แผนที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


	ปก
	หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 2560
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2560
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม

