รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน เขตรำช
เทวี กรุงเทพมหำนคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม
ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุม เข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563
ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม
ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุมนำงจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำบริษัท มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 8 ท่ำน มำร่วมประชุมครบ 8 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ท้ำกำรแนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ้ำนวน 5 ท่ำน
1. นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
2. นำงพัชรำ
วีรบวรพงศ์
3. นำยศุภชัย
วีรบวรพงศ์
4. นำงสำวพัชรำวดี วีรบวรพงศ์
5. นำยสมชำย กอประสพสุข

ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรอิสระ
6. นำยวิโรจน์
7. นำยหำญ
8. นำงสุดจิต

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

จ้ำนวน 3 ท่ำน
คลังบุญครอง
เชี่ยวชำญ
ทิวำรี

นอกจำกนียังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษำและผู้บริหำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ได้แก่
1. คุณชัยศิริ
เรืองฤทธ์ชัย
ผู้สอบบัญชี
และทีมงำน
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
2. คุณเดชำ
มะระพฤกษวรรณ
ที่ปรึกษำกฎหมำย
บริษัท สานักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จากัด
3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล
ที่ปรึกษำกำรเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ต่อมำเลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี

1

ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทังหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทังหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญทังสิน 1,837,863,000 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 1,837,863,000 เสียงในกำร
ประชุมครังนี
และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี จ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองจ้ำนวน 60 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 1,045,339,743 หุ้น และจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 36 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 300,563,478 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทังสิน 96
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 1,345,903,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.23 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทังหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหน่ำยได้ทังหมด
จำกนันเลขำนุกำรบริษัทได้ชีแจงต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนันมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนัน หำกมี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนันต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส
บริษัทได้แต่งตังให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย
ต่อจำกนันเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท
แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2562 ที่จะรับรองในวำระนีเป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ให้แก่หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
2

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 1,345,903,221 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 1,345,903,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 เมื่ อวันที่ 25
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562

เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทประจ้ำปี 2562 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563
กรรมการผู้จัดการ
เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตัง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2562 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี
สินทรัพย์รวม
41,439.17
ล้ำนบำท
หนีสินรวม
29,550.67
ล้ำนบำท
ส่วนของเจ้ำของ
11,888.50
ล้ำนบำท
รำยได้รวม
67,441.80
ล้ำนบำท
ก้ำไรสุทธิ
1,359.92
ล้ำนบำท
ก้ำไรต่อหุ้น
0.74
บำท/หุ้น
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทมีดังนี
สินทรัพย์รวม
25,008.20
หนีสินรวม
17,059.07
ส่วนของเจ้ำของ
7,949.13

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
3

รำยได้รวม
ก้ำไรสุทธิ
ก้ำไรต่อหุ้น

11,529.18
487.36
0.27

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
บำท/หุ้น

เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำรำยได้ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
ก่อน อย่ำงไรก็ตำมก้ำไรของบริษัทกลับเพิ่มสูงขึน ซึ่งเป็นผลของส่วนต่ำงก้ำไร (Spread) ที่เพิ่มขึน ดังนันจึงขอสอบถำมฝ่ำย
บริหำรว่ำในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำนี ผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทเป็นอย่ำงไรบ้ำง
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำ ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่ำนมำ รำยได้ของบริษัท
อยู่ในระดับที่ดี บริษัทมีรำยได้เท่ำกับ 16,727 ล้ำนบำท และมีก้ำไรเท่ำกับ 475 ล้ำนบำท ทังนีแม้ว่ำรำคำ CP Saudi
Aramco ทีเ่ พิ่มขึนในเดือนมกรำคม แต่ก็ได้ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภำพันธ์และเดือนมีนำคม จึงท้ำให้รำยได้ในช่วงไตรมำส
ที่ 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้ 17,756 ล้ำนบำท รวมถึงก้ำไรของบริษัทที่ลดลงจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีก้ำไร 560 ล้ำนบำท
ทังนีรำคำ CP Saudi Aramco ลดลงต่้ำสุดในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 เนื่องจำกผลกระทบของโรคติดเชือไวรัส โควิท-19 และ
ควำมเห็นต่ำงกันในกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ท้ำให้มีกำรผลิตน้ำมันเพิ่มขึนและกดดันรำคำน้ำมันและก๊ำซให้ลดลง
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่ม OPEC และ Non OPEC สำมำรถตกลงกันได้และท้ำให้รำคำน้ำมัน และก๊ำซเริ่มปรับตัวสูงขึนในปลำย
ไตรมำสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ทังนีรำคำ CP Saudi Aramco แม้มีกำรปรับตัวสูงขึนแต่รำคำเฉลี่ยก็ยังต่้ำ
กว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลดีกับ บริษัท ในเรื่องของต้นทุนทำงกำรเงินเนื่องจำกสำมำรถซือก๊ำซ LPG ในปริมำณ
เท่ำกันในรำคำที่ต่้ำกว่ำเดิม ท้ำให้ใช้ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมเพิ่มเติมว่ำ ในปีนีบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำ ฝ่ำยบริหำรมองว่ำ โควิท-19 เป็นเหตุกำรณ์ระยะสัน ซึ่ง
จะผ่ำนพ้นไปในไม่ช้ำ ดังนันจึงไม่กระทบต่อแผนกำรลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้ลงทุนซือคลังน้ำมันที่ เกำะสีชัง ศรีรำชำ
เมื่อปลำยปีที่ผ่ำนมำและเริ่มรับรู้รำยได้ตังแต่เข้ำซือกิจกำรมำ ส่วนของแผนที่อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร คือกำรก่อสร้ำ งถังเก็บ
ก๊ำซ LPG ที่คลังสุขสวัสดิ์และแผนในอนำคตคือกำรขยำยก้ำลังกำรผลิตธุรกิจไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำร์
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำบริษัทมีรำยได้ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศจ้ำนวนมำก มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงไรบ้ำง
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำรำยได้ในส่วนของธุรกิจ Trading ในต่ำงประเทศเป็นกำร
ซือ-ขำยด้วยเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ จึงเป็น Natural Hedge ในส่วนของประเทศอื่นๆ ที่บริษัทมีคลังก๊ำซอยู่ และมีกำรขำย
ในประเทศนันๆ เช่น ประเทศจีน ทีม่ ีกำรซือด้วยเงินสกุลหยวนและเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ และขำยเป็นเงินสกุลหยวน ท้ำให้
มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอยูบ่ ้ำง แต่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับยอดขำยรวมของบริษัท
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คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมเพิ่มเติมว่ำในปี 2562 แม้ว่ำบริษัทมีอัตรำส่วนหนีสินที่มีภำระ
ดอกเบียต่อทุน (IBD) ลดลงแต่ในช่วงโควิด-19 พบว่ำบริษัทส่วนใหญ่พยำยำมถือเงินสดให้ได้มำกที่สุด ไม่ทรำบว่ำบริษัทมี
แผนบริหำร IBD อย่ำงไร
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำ บริษัทมีก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำนเกือบทุกปี โดยบริษัท
จัดสรรก้ำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ในส่วนของ IBD นันถึงแม้ว่ำบริษัทยังมีวงเงิน
เหลือที่จะกู้เพิ่มขึนได้ แต่บริษัทก็จะใช้อย่ำงระมัดระวัง โดยบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเชี่ยวชำญ และเป็นธุรกิจที่มี
ผลตอบแทนที่ดี บริษัทจึงจะพิจำรณำกำรลงทุน
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำธุรกิจที่จะลงทุน เช่น น้ำมัน บริษัทมีควำมพร้อมหรือไม่
เนื่องจำกรำคำน้ำมันมีควำมผันผวนท้ำให้อำจเกิดผลก้ำไรหรือขำดทุนจำกสินค้ำคงคลังได้
คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ประธำนกรรมกำรตอบข้อซักถำมว่ำบริษัทมีประสบกำรณ์ในกำรค้ำน้ำมันในอดีตที่ผ่ำนมำ แต่
เนื่องจำกมีกำรแข่งขันสูงท้ำให้บริษัทจึงมุ่งเน้นในกำรท้ำธุรกิจทำงด้ำน LPG ดังนันในปัจจุบันเมื่อบริษัทได้เข้ำไปลงทุนซือหุ้น
บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ้ำกัด เข้ำมำ ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้ที่แน่นอนส่วนหนึ่งจำกกำรให้เช่ำถังเก็บน้ำมันและค่ำผ่ำนท่ำ
อีกส่วนหนึ่งคือท้ำให้บริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรท้ำธุรกิจค้ำน้ำมันซึ่งบริษัทสำมำรถใช้ท่ำเรือ และคลังน้ำมันที่ เกำะสีชัง
ที่ซือเข้ำมำ ร่วมกับ ท่ำเรือและคลังน้ำมันที่มีอยู่แล้วที่คลังบำงปะกง และคลังสุรำษฎร์ธำนี ในกำรเก็บและกระจำยสินค้ำใน
กลุ่ม CLMV โดยบริษัทท้ำกำรซือสินค้ำในปริมำณมำกและมำแบ่งขำยให้กับลูกค้ำเพื่อท้ำก้ำไร โดยบริษัทไม่มีกำรเก็งก้ำไร
สินค้ำคงคลังใดๆทังสิน โดยเน้นกำรซือมำขำยไปตำมปริมำณควำมต้องกำรของลูกค้ำเท่ำนัน
มติที่ประชุม
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่ผู้สอบบัญชีคือคุณ
ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สินสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จ้ำกัด และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัท
สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฏในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
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กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำในงบกำรเงินปี 2562 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน มี
รำยกำรเงินฝำกสถำบัน กำรเงินที่ ใช้เ ป็นหลักประกัน จ้ำ นวน 1,185 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำ เงิน ฝำกดั งกล่ ำวใช้เพื่ อ
วัตถุประสงค์ใด รวมถึงค่ำควำมนิยมในปี 2562 เพิ่มขึนจำกปีก่อน จ้ำนวน 1,208 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำเกิดจำกสำเหตุใด
คุณจินตณา กิ่งแก้ว
รองกรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำรำยกำรเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
เป็นเงินฝำกที่ใช้เป็นหลักประกันตั๋วสัญญำใช้เงินที่บริษัทออกให้ผู้ขำยหุ้นบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ้ำกัด ในขณะนันซึ่งเมื่อมี
กำรจ่ำยช้ำระค่ำหุ้นในภำยหลังแล้ว รำยกำรดังกล่ำวก็จะไม่แสดงในงบกำรเงินอีก ในส่วนของค่ำควำมนิยมที่เพิ่มขึนเกิดจำก
กำรเข้ำซือหุ้นบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ้ำกัด ซึ่งได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมเพิ่มเติมว่ำ บริษัทมีกำรบริหำรในส่วนของหนีสินของบริษัทว่ำ
มีกำรใช้เงินกู้ระยะสันหรือระยะยำว เนื่องจำกในช่วงนีดอกเบียเงินกู้ค่อนข้ำงต่้ำ
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำบริษัทใช้เงินกู้ระยะยำวซึ่งปัจจุบันมีหุ้นกู้ 4 รุ่น อำยุ 3-5
ปี โดยในเดือนมกรำคมปี 2563 ทีผ่ ำ่ นมำ บริษทั ได้ออกหุน้ กูอ้ ำยุ 4 ปี วงเงิน 4,000 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบียร้อยละ 3.85
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำในปี 2563 เริ่มมีกำรใช้มำตรฐำนบัญชีใหม่ คือ มำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน TFRS9 และสัญญำเช่ำ TFRS16 ว่ำมีผลกระทบต่องบกำรเงินปี 2563
อย่ำงไรบ้ำง นอกจำกนีสอบถำมว่ำภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่มีผลตังแต่ปี 2562 ว่ำมีผลกระทบต่องบกำรเงินของ
บริษทั อย่ำงไรบ้ำง
คุณจินตณา กิ่งแก้ว
รองกรรมกำรผู้จัดกำรขอให้ คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำก บริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้ตอบค้ำถำม
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิช์ ัย
ผู้สอบบัญชีตอบว่ำมำตรฐำน TFRS9 ได้เริ่มใช้ตังแต่ 1 มกรำคม 2563 และตัวเลขได้มีกำร
พิจำรณำและปรับปรุงแล้วในงบกำรเงินของบริษทั ในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 และผลกระทบได้แสดงในงบกำรเงินไตรมำสที่ 1
ปี 2563 แล้ว โดยไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินมำกนัก ในส่วนของมำตรฐำน TFRS16 ก็เช่นกัน ไม่ได้มีผลกระทบต่องบ
กำรเงินมำกนัก แต่จะมีบ้ำงในเรื่องของกำรจัดประเภทของรำยกำรหรือกำรแสดงรำยกำรในงบดุล ในส่วนของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน ได้มีกำรเปิดเผยในหมำยเหตุงบกำรเงินปี 2562 ข้อ 27 เรียบร้อยแล้ว
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 1,346,210,121 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม
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ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกาไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจาปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
เลขานุการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติเรื่องจัดสรรก้ำไรสุทธิ และรับทรำบเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแทนกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2562 และเสนองดจ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2562
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก้ำไรสุทธิและอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล
ประจ้ำปี 2562 เพิ่มอีก นอกจำกนีขอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลทัง 2 ครัง ในอัตรำ
หุ้นละ 0.35 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 643.25 ล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรเงินปันผลระหว่ำงกำลครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ำยไป
แล้วในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงินประมำณ 183.79 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 และกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลส้ำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ตำมที่คณะกรรมกำรได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ
0.25 บำท เป็นเงินประมำณ 459.46 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวแล้ วเมื่อวันที่ 28 เมษำยน
2563 โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก้ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจ้ำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถ
ขอเครดิตภำษีคืนได้ โดยบริษัทจ่ำยจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20 ของก้ำไรสุทธิ ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท และจ่ำยจำกก้ำไร
สะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในอัตรำภำษีร้อยละ 30 ของก้ำไรสุทธิ ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำสำเหตุใดที่บริษัทถึงได้มีกำรจ่ำยเงินปันผล ทังที่ในส่วนของ
ภำระหนีสินตำมงบกำรเงินก็ยังสูงอยู่
นางจินตณา กิ่งแก้ว
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/CFO กล่ำวชีแจงว่ำจ้ำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำย
นัน เป็นกำรพิจำรณำโดยดูจำกผลประกอบกำรที่เป็นงบกำรเงินรวมและจำกนโยบำยที่บริษัทได้ก้ำหนดไว้ ซึ่งจ้ำนวนเงินปัน
ผลส้ำหรับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 47.30 ในส่วนของภำระหนีสินตำมงบกำรเงินที่สูงนัน ส่วนหนึ่งเป็นหนีระยะสัน
จำกกำรท้ำ LC/TR ในส่วนของธุรกิจค้ำขำยก๊ำซแอลพีจีในต่ำงประเทศ ซึ่งไม่ส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทส้ำหรับกำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว
คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมเพิ่มเติมว่ำในส่วนของเครดิตภำษีจำกเงินปันผลที่ได้ เป็นอัตรำ
ร้อยละ 20 ทังจ้ำนวนใช่รึเปล่ำ
นางจินตณา กิ่งแก้ว
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/CFO กล่ำวชีแจงว่ำส้ำหรับเครดิตภำษีเงินปันผลที่บริษัทจ่ำยใน
อัตรำ 0.35 บำทต่อหุ้นนัน จะขอชีแจงดังนี ในส่วนของเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 อัตรำ 0.10
บำทต่อหุ้นนัน ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอเครดิตภำษีอัตรำร้อยละ 20 ของก้ำไรสุทธิ ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท และขอเครดิตภำษี
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อัตรำร้อยละ 30 ของก้ำไรสุทธิในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท ส้ำหรับเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563
ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำทนัน ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอเครดิตภำษีอัตรำร้อยละ 20 ของก้ำไรสุทธิ ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท และ
ขอเครดิตภำษีอัตรำร้อยละ 30 ของก้ำไรสุทธิในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท ซึ่งเครดิตภำษีร้อยละ 30 นัน เป็นกำรจ่ำยจำกก้ำไร
สะสมของบริษัท
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 1,346,210,121 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกาไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการ
จ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทังหมดซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ้ำปี 2563 ในครังนีมีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน 3 รำยดังนี
1. นำยศุภชัย
วีรบวรพงศ์
ต้ำแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร
2. นำยสมชำย กอประสพสุข
ต้ำแหน่ง กรรมกำร/ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
3. นำงสุดจิต
ทิวำรี
ต้ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรได้เชิญกรรมกำรทัง 3 ท่ำนตำมรำยชื่อข้ำงต้นออกจำกห้องประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทัง
3 รำยตำมรำยนำมข้ำงต้นและให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ต่ออีกวำระหนึ่ง ทังนีให้มีผลตังแต่วันถัดจำกวัน
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
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- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้ งว่ำ วำระนีมี ผู้ถือหุ้ นที่เ ข้ำร่ว มประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคลดังนี
ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เสียง
ร้อยละ
เสียง
ร้อยละ
เสียง
ร้อยละ
1. นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์
1,344,821,820
99.90 1,388,301
0.10
0 0.0000
2. นำยสมชำย กอประสพสุข
1,330,306,214
98.82 15,903,907
1.18
0 0.0000
3. นำงสุดจิต ทิวำรี
1,343,083,820
99.77 3,126,301
0.23
0 0.0000
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามที่เสนอ
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบียประชุม ดังนี
1.
ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2563 และเบียประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
- เบียประชุม ครังละ 10,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม)
2.
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2563 และเบียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ เท่ำกับ 804,058.00 บำท/ท่ำน/ปี โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน
เดือนละ 67,005.00 บำท/ท่ำน
- เบียประชุม ครังละ 10,000.00 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม)
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษั ทครังที่ 1/2563 เมื่อวั นที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ได้พิจำรณำกลั่ นกรอง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ตำมที่ได้เสนอไป
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
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คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทมีในส่วนของค่ำบ้ำเหน็จ
หรือเงินโบนัสให้กับกรรมกำรด้วยหรือไม่ นอกเหนือจำกค่ำเบียประขุมและค่ำตอบแทนตำมปกติทั่วไป
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำนอกเหนือจำกค่ำตอบแทนและค่ำเบียประชุมตำมปกติ
แล้ว บริษัทไม่ได้มีกำรจ่ำยเงินตอบแทนอื่นใดให้กับกรรมกำรอีก
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 1,346,210,121 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563

เลขานุการบริษัท
แถลงต่อที่ประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี 2563 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัดเนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนดโดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2563 เป็นเงิน 2,103,000 บำท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติให้แต่งตังผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ้ำปี 2563 โดยแต่งตังให้ นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4526) หรือ นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4599) หรือ
นำยพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7795) หรือ นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่
6552) ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด แทนได้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชี
งบกำรเงินของบริษัทประจ้ำปี 2563 ตำมที่ได้เสนอไป
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เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังสิน 1,346,210,121 เสียงดังนี
เห็นด้วย
จ้ำนวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
จ้ำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาว
อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่งบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม
2,103,000 บาท
วาระที่ 8
- ไม่มี -

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขำนุกำรบริษัท
กล่ำวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีค้ำแนะน้ำ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ในวำระนี
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
คุณเอกอัจฉรีย์ ลิ่มวรพันธุ์ ตัวแทนรับมอบอ้ำนำจจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมควำมคืบหน้ำในส่วนของกำร
ลงทุนในโครงกำรคลังน้ำมันและท่ำเทียบเรือที่ อ.เกำะสีชัง ว่ำได้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนไว้ที่กี่ปี
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำในส่วนของโครงกำรลงทุนคลังน้ำมันและท่ำเทียบเรือที่ อ.
เกำะสีชัง นัน ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรจัดจ้ำงผู้ประเมินในกำรประเมินโครงกำรลงทุนดังกล่ำว ทังในส่วนของทรัพย์สินที่มี และ
มูลค่ำธุรกิจที่ด้ำเนินอยู่ ก่อนที่จะน้ำเข้ำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ำลงทุนใน
โครงกำรดังกล่ำว โดยหลักกำรพิจำรณำเป็นกำรประเมินเฉพำะในส่วนของธุรกิจที่ด้ำเนินอยู่เท่ำนัน ยังไม่รวมในส่วนของกำร
ต่อยอดทำงธุรกิจภำยหลังจำกที่เข้ำไปซือมำ โดยหำกพิจำรณำจำกธุรกิจเดิมที่ให้บริกำรเช่ำถังเก็บน้ำมันและให้บริกำรท่ำ
เทียบเรือนัน จะมีระยะเวลำกำรคืนทุนประมำณ 10-15 ปี
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คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำควำมคืบหน้ำของโครงกำรซือหุ้นคืนเป็นอย่ำงไรบ้ำง
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์
กรรมกำรผู้จัดกำรตอบข้อซักถำมว่ำในช่วงเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ จำกควำมกังวลของปัญหำ
โรคระบำดไวรัสโควิท -19 ส่งผลต่อดัชนีที่ปรับตัวลดลงมำอย่ำงรุนแรงรวมถึงรำคำหุ้นของบริษัทด้วย ฝ่ำยบริหำรจึงมี
ควำมเห็นว่ำหำกรำคำหุ้นของบริษัทลดลงมำต่้ำมำกกว่ำมูลค่ำพืนฐำนมำกจนเกินไป แล้วบริษัทเองมีกระแสเงินสดเพียงพอ
และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินในกำรด้ำเนินธุรกิจ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่ออนุมัติโครงกำรซือหุ้นคืนเพื่อ
เป็นกำรเตรียมไว้ เนื่องจำกในช่วงเวลำนันปัญหำโรคระบำดไวรัสโควิท-19 ทำงบริษัทเองก็ไม่สำมำรถจะประเมินผลกระทบ
ดังกล่ำวได้ว่ำจะมีควำมรุนแรงมำกน้อยขนำดไหน โดยระยะเวลำโครงกำรมีก้ำหนดระยะเวลำซือหุ้นคืน 6 เดือน นับตังแต่
วันที่ 27 มีนำคม – 26 กันยำยน 2563 โดยจนถึง ณ วันนีทำงบริษัทเองยังไม่ได้มีกำรซือหุ้นคืนกลับมำแต่อย่ำงใด
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุมและเสนอ
ควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 15.45 น.

ลงชื่อ_______________________ประธำนในที่ประชุม
( นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ )

ลงชื่อ_______________________เลขำนุกำรบริษัท
(นำงจินตณำ กิ่งแก้ว )
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