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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 21 เมษายน 2560 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน  า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา ก่ิงแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุม  
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม นางจินตณา ก่ิงแก้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการ
รวมจ านวน 7 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 7 ท่าน โดยได้ท าการแนะน าเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4  ท่าน 
 1. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางพัชรา   วีรบวรพงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 3. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   
 4. นายสมชาย กอประสพสุข  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  
 กรรมการอิสระ จ านวน  3  ท่าน 
 5. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายหาญ   เชี่ยวชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  
 นอกจากนี ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงาน ผู้สอบบัญชี 
      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณกฤษณ์   มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย 
           บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธ -บักำูรย์ จ ากัด  
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษาการเงิน         
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 

 
 ต่อมาเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี  

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก าหนดไว้ว่าการ
ประชุมจะด าเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์
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ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั งสิ น 918,931,500 หุ้น และจ านวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการ
ประชุมครั งนี  

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 207 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 589,425,436 หุ้น และจ านวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ านวน 256 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 41,663,093 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั งสิ น 463 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 631,088,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.68 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั งหมด 

จากนั นเลขานุการบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่ก าหนดไว้ว่า
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตาม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด ส าหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่
ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปค านวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทางส านักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย 

 
 ต่อจากนั นเลขานุการฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่จะรับรองในวาระนี เป็นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในส าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2506 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
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เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น  633,253,713 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ านวน     633,253,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      6   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        6.6600 
งดออกเสียง จ านวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -  
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
 
 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 ต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั ง
ของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี  

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  

 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี  

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  
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เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่บริษัทมีการน าเข้าก๊าซ LPG มาจ าหน่ายใน
ประเทศไทย ภายหลังจากภาครัฐมีการเปิดเสรีการน าเข้าก๊าซ LPG มีผลดีต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร 
 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าข้อดีของการที่บริษัทน าเข้าก๊าซ LPG เข้ามาจ าหน่ายในประเทศจะช่วยเพิ่ม
ยอดขายของบริษัทในประเทศได้มากขึ น เนื่องจากปัจจุบันผู้ค้าก๊าซมาตรา 7 มีเพิ่มมากขึ น ท าให้การจัดสรรโควต้าก๊าซ LPG 
จากทางภาครัฐให้กับผู้ค้าตามมาตรา 7 มีการเฉลี่ยให้เกิดความเสมอภาค ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณก๊าซ LPG 
ที่ได้รับมา ซึ่งท าให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้มากนัก  

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของคุณภาพของก๊าซ LPG ที่บริษัทน าเข้ามาจากแหล่ง
ตะวันออกกลางหรือจากสหรัฐอเมริกานั น เป็นก๊าซ LPG ที่ได้จากโรงแยกก๊าซเพียงแหล่งเดียว จึงมีค่าความบริสุทธิ์ 99.5% 
(Purity) ซึ่งมากกว่าก๊าซ LPG ในประเทศซึ่งมาจากการผสมกันระหว่างก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน  ามันและโรงแยกก๊าซ  

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมอีกว่าการที่บริษัทฯ เริ่มมีการน าเข้าก๊าซ LPG เข้ามาจ าหน่ายใน
ประเทศ ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อม หากภาครัฐมีการปล่อยลอยตัวก๊าซ LPG เต็มรูปแบบในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการจัดหาก๊าซ LPG , คลังเก็บก๊าซ LPG ส าหรับการน าเข้า รวมทั งระบบการล าเลียงขนส่งให้เกิด Economy of 
Scale (การประหยัดต่อขนาด) ซึ่งทั งหมดจะช่วยลดต้นทุนและท าให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งได้ 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลได้เปิดการน าเข้าเสรีนั น จะมี
ผลกระทบต่อก าไรของบริษัท และผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นหรือไม่อย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่าการเปิดเสรีน าเข้าในปัจจุบันนั น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัท รวมทั งผู้ค้าก๊าซ 
LPG รายอื่นด้วย เนื่องจากค่าการตลาดในการขายปลีกนั นยังคงอยู่ในระดับเดิม ไม่ได้มีการปรับลดลงแต่อย่างใด 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าทราบจากข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ค้าก๊าซ 
LPG น าเข้าก๊าซ LPG เข้ามาในประเทศได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เห็นผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นน าเข้า LPG มาจ าหน่ายในประเทศ 
ดังนั นการที่บริษัทสามารถน าเข้าก๊าซ LPG จะท าให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ นหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่าการน าเข้าก๊าซ LPG ได้นั นมีองค์ประกอบหลายอย่างได้แก่ 1) ตลาดภายในประเทศ 
(Market) 2) แหล่งจัดหาก๊าซ (Source)  3) ระบบขนส่ง (Logistic Network) และ 4) การประหยัดต่อขนาดเนื่องจากซื อ
ก๊าซในปริมาณมาก (Economy of Scale) ซึ่งสิ่งเหล่านี บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ก่อนที่ภาครัฐจะเปิดเสรี
การน าเข้า เนื่องจากบริษัทมีการท าธุรกิจก๊าซ LPG ทั งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย ท าให้บริษัทมีโครงสร้างเพื่อรองรับ
การจ าหน่ายก๊าซ (facility) และเครือข่ายการขนส่งทั งในและต่างประเทศ (Logistic Network) พร้อมอยู่แล้ว รวมถึงบริษัท
มีการสั่งซื อก๊าซ LPG ในปริมาณมากเพื่อจ าหน่ายในภูมิภาคเอเชียอยู่แล้ว ท าให้บริษัทสามารถน าเข้าก๊าซ LPG มาจ าหน่าย
ในประเทศไทยได้ทันที ในขณะที่ผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่น อาจไม่มีความพร้อมในด้านตลาดหรือความพร้อมในด้าน facility 
ท าให้การน าเข้าก๊าซมาจ าหน่ายมีต้นทุนท่ีสูงกว่าการซื อก๊าซ LPG ภายในประเทศ  ทั งนี กรรมการผู้จัดการเห็นว่าหากราคา
ชดเชยก๊าซน าเข้าก๊าซ LPG ยังเป็นราคาในปัจจุบัน จะมีผู้น าเข้าเพียงสองรายดังเช่นในปัจจุบัน และเห็นว่ารัฐบาลพอใจท่ีมีผู้
น าเข้าอย่างน้อยสองรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายของบริษัททั งในประเทศและ
ต่างประเทศว่าไตรมาสใดมียอดขายสูงหรือต่ า หรือเป็นฤดูกาล (Seasonal) หรือไม่ 
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กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่าตลาดก๊าซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมียอดขายสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 4 
ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 และจะลดลงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ส่วนในต่างประเทศนั นจะมียอดขายเพิ่มขึ นในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท าให้มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ น 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมจากท่ีได้รับฟังว่าภายหลังการน าเข้าก๊าซ LPG มา
จ าหน่ายในประเทศท าให้ต้นทุนค่าขนส่งก๊าซ LPG ลดลง อยากทราบว่าลดลงมากหรือไม่  

กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่าทางบริษัทฯ ขออนุญาตที่จะไม่ชี แจงเป็นตัวเลขว่าเท่าไหร่ แต่จะขออธิบายว่าท าไมถึง
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งลงได้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการระบบการขนส่งในการที่จะไปรับก๊าซ LPG ด้วย
ตัวเอง สามารถจัดสรรขนาดของเรือบรรทุกก๊าซที่เหมาะสมในการเข้าไปรับก๊าซที่คลังของบริษัท ซึ่งจะท าให้ต้นทุนการ
ขนส่งต่อเที่ยวลดลงจากเดิม 
 

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ น จะท า
ให้บริษัทมีการน าเข้าก๊าซ LPG เพิ่มขึ นหรือไม่ และบริษัทตั งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเป็นประมาณเท่าไร 

กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่าหากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ น บริษัทฯ ก็จะพิจารณาการน าเข้าเพิ่มขึ นเพื่อ
ชดเชยความต้องการที่เพิ่มขึ นด้วย ในส่วนเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดนั น ฝ่ายบริหารตั งเป้าหมายไว้สูงขึ นจากการที่บริษัท
มีก๊าซ LPG คุณภาพดีมาจ าหน่าย ท าให้ลูกค้าจะพิจารณาซื อก๊าซ LPG จากบริษัทเพิ่มขึ น 
 

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีการน าเข้าก๊าซ LPG ประมาณเดือนละ 
40,000 ตัน และซื อในประเทศอีกประมาณเดือนละ 50,000 – 60,000 ตัน อยากทราบว่าบริษัทมีแผนจะน าเข้าก๊าซ LPG 
มาเองทั งหมดหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่าหากหลักเกณฑ์การน าเข้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ คงยังไม่พิจารณาการน าเข้า
มาเองทั งหมด 
 
 คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าการน าเข้าก๊าซ LPG เข้ามา
จ าหน่ายในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และขอให้ช่วยแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาว่าเป็น
อย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ ชี แจงในเรื่องของการน าเข้าก๊าซ LPG มาจ าหน่ายในประเทศไทยว่า ในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะ
อยู่ในช่วงของการปรับตัวของผู้ค้าก๊าซ LPG ในการพิจารณาเลือกซื อก๊าซ LPG จากเดิมที่มีการซื อก๊าซในประเทศเพียงอย่าง
เดียวเป็นการพิจารณาซื อก๊าซน าเข้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติม ส่วนในเรื่องของโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่บริษัทได้เข้าไป
ลงทุนนั น ปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอไม่ติดปัญหาแต่อย่างใด โดยบริษัทยังคงมองหาโอกาสใน
การลงทุนด้านโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
 
 เลขานุการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือ
ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
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วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
เลขานุการบริษัท  
  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2559 ตามที่ผู้สอบบัญชี  คือ  นาย
ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  ได้ตรวจสอบงบการเงินโดย
ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฎในเอกสารรายงานประจ าปีที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

คุณศิริพร ขัตตพงษ์  ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคนส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ 
ที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 121 เรื่องการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชียอดรวมจ านวน 606 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี มี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีจ านวน 365 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท
ย่อยในประเทศจีนจ านวน 246 ล้านบาท และส่วนของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์จ านวน  63 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทาง
บริษัทฯ จะมีโอกาสได้ใช้ภาษีในส่วนนี หรือไม่ และในเรื่องของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท สยามเอทา
นอล เอ็กซ์ปอร์ท จ ากัด ที่มีการได้ตั งด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้ว แต่อยากจะสอบถามว่าในส่วนของโรงงานเอทานอลแห่งนี มีผู้
ติดต่อมาเพื่อขอซื อกิจการนี บ้างแล้วหรือไม่ 

เลขานุการคณะกรรมการ ชี แจงในเรื่องของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่วนใหญ่เกิดมา
จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซื อธุรกิจในประเทศจีนทั ง 2 แห่ง  โดยทั ง 2 แห่งนั นมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่
จะใช้ในส่วนของภาษีนั นได้ในระยะเวลา 5 ปี ส าหรับในเรื่องของการตั งด้อยค่าเงินลงทุนของธุรกิจเอทานอลนั น ได้มีการตั ง
การด้อยค่าไว้จ านวน  121 ล้านบาท โดยปัจจุบันในส่วนของโรงงานเอทานอลได้มีผู้ติดต่ออยู่ประมาณ 2-3 ราย ซึ่งทาง
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ 
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,244,290 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ านวน   642,015,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        6  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           6.6000 
งดออกเสียง จ านวน           228,400 เสียง 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผล 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้น โดยขึ นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท ทั งนี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตราหุ้นละ 6.15 บาท เป็นเงินประมาณ 137.84 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน
อัตราหุ้นละ 6.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 321.63 ล้านบาท 
 ทั งนี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2506 และปิดพักสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 
เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 10 มีนาคม 2506 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2506 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,244,290 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ านวน    642,244,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       6              เสียง  คิดเป็นร้อยละ         6.6000 
งดออกเสียง จ านวน         0   เสียง 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 
0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 25 60 ในครั งนี  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 รายดั งนี  
 1. นายศุภชัย  วีรบวรพงศ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

2 . นายหาญ   เชี่ยวชาญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 3 .นา งสุดจิต   ทิวารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั ง 3 ท่านตามรายช่ือข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาเลือกตั งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั ง 

3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

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

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 
1. นายศุภชัย  วีรบวรพงศ ์ 619,132,146 96.4104 23,052,079 3.5896 60,100 - 
2. นายหาญ  เช่ียชาญ 620,309,046 96.5936 21,875,179 3.4064 60,100 - 
3. นางสุดจิต  ทิวาร ี 620,310,646 96.5939 21,873,679 3.4061 60,000 - 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  
 
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี ยประชุม ดังนี  

1. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 และเบี ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2506 และเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2506 เท่ากับ 804 ,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นราย

เดือน เดือนละ 07,005.66 บาทต่อท่าน 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที่ 1  /2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณากลั่นกรอง
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,244,961 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ านวน    642,184,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9907 
ไม่เห็นด้วย จ านวน            60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0093 
งดออกเสียง จ านวน         0    เสียง 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
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วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2500 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกส านักงานสอบบัญชีประจ าปี    2506 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เนื่องจากมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  โดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นเงิน 2,041,200  บาท ซึ่งเพิ่มขึ นจากปี 2559 จ านวน 97,200 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยแต่งตั งให้นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4174 หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 ในนามบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด แทนได้ 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบ
การเงินของบริษัทฯประจ าปี 2560 ตามที่ได้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,245,061 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ านวน     641,468,861  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9275 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           465,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        6.6225 
งดออกเสียง จ านวน              310,700  เสียง  
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนางสาวอมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) 
หรือ นายวิเชียร  กิ่งมนตรี )ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  (หรือ นายประสิทธิ์  เย่ืองศรีกุล )ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  4174   (หรือนายสมชาย   จิณโณวาท  )ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3271 ( แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 
2,041,200 บาท 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติก าหนดเพิ่มอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทัเพิ่มเติมดังนี  
  “ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ก ากับ ดูแล และผลักดันนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและยึดถือปฏิบัติตาม”  
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

คุณศรสีกุล วิวัตน์ธนาธิกลุ  ผู้รบัมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มเีหตุจูงใจอะไรถึงได้มีวาระที่ 8 ในครั งนี  
เลขานุการคณะกรรมการชี แจงว่า จากการที่ภาคเอกชนไทยได้มีการริเริ่ม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน 
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ และเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็นรูปธรรม จึงมีความเห็นให้เพิ่มขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 642,245,061 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ านวน     620,349,982  เสียง คิดเป็นร้อยละ      96.6421 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       21,554,379  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        3.3523 
งดออกเสียง จ านวน              340,700  เสียง 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติก าหนดเพ่ิมอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
- ไม่มี - 
 
เลขานุการบริษัท 

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค าแนะน า สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี  
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณศรีสกุล  วิวัตน์ธนาธิกุล  ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าเมื่อปี 2559 บริษัทได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมฯ ใน
การออกขายหุ้นกู้จ านวน 20,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าได้มีการขายออกไปบ้างแล้วหรือไม่ 

เลขานุการคณะกรรมการชี แจงว่าในส่วนของการขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปัจจุบันได้มีการออกขายรวมเท่ากับ 
7,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการออกขายไปจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยการเสนอ
ขายในครั งนี เพ่ือใช้ในการช าระคืนหุ้นกู้ท่ีจะถึงก าหนดช าระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 

 
คุณสฤษดิ์  สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าตลาดก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียดีหรือไม่ 
กรรมการผู้จัดการชี แจงว่าตลาดก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียถือเป็นตลาดที่ดีและน่าสนใจ แต่ปัจจุบันธุรกิจก๊าซ

แอลพีจีในประเทศอินเดียยังถูกควบคุมและดูแลโดยบริษัทน  ามันของรัฐบาล (IOC : Indian Oil Corporation) เป็นผู้ที่
ก าหนดในเรื่องของราคาในการจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งถือว่ายากต่อการที่บริษัทฯ จะเข้าไปแข่งขันในตลาดนั น ยังคงต้องรอ
โอกาสและจังหวะที่เหมาะสม ถึงจะเข้าไปลงทุน  ส าหรับในเรื่องของปริมาณความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีถือว่าสูงมาก 
เนื่องจากประเทศอินเดียนั นมีจ านวนประชากรสูงมาก 

 
คุณสฤษดิ์  สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่บริษัทไดม้านั น สามารถใช้

ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือไม ่
กรรมการผู้จัดการชี แจงว่า โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมทุนนั นมีข้อตกลงที่มีเง่ือนไขพิเศษกับทางรัฐบาลของ

ประเทศเมียนมาในเรื่องของจัดหาก๊าซที่จะน ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยรัฐบาลเมียนมาจะเป็นผู้ที่จัดหาก๊าซ
ธรรมชาติมาให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่คิดต้นทุน แต่มีเง่ือนไขคือโรงไฟฟ้าจะต้องท าการผลิต
กระแสไฟฟ้าและขายคืนให้กับทางรัฐบาล 
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ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม
และเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ_______________________ประธานในที่ประชุม 
              ( นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขานุการบริษัท 
                ( นางจินตณา  กิ่งแก้ว ) 


