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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน ้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ ท้าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 
 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา ก่ิงแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด้าเนินการประชุม 
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีกรรมการ
รวมจ้านวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ท้าการแนะน้าเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ้านวน 5 ท่าน 
 1. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางพัชรา   วีรบวรพงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 3. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   
 4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

5. นายสมชาย กอประสพสุข  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
 กรรมการอิสระ จ้านวน  3  ท่าน 
 6. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายหาญ   เชี่ยวชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 8. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  
 นอกจากนี ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ  เรืองฤทธ์ชัย  ผู้สอบบัญชี 
 และทีมงาน    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย 
      บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จ ากัด 
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษาการเงิน     
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 
 
 ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี  
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ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จ้ากัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้าหนดไว้ว่าการ
ประชุมจะด้าเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั งสิ น 1,837,863,000 หุ้น และจ้านวนคะแนนเสียงเท่ากับ 1,837,863,000 เสียงในการ
ประชุมครั งนี  

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ้านวน 60 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 1,045,339,743 หุ้น และจ้านวน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้านวน 36 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 300,563,478 หุ้น รวมจ้านวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั งสิ น 96 
ราย นับจ้านวนหุ้นได้ 1,345,903,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.23 ของจ้านวนหุ้นสามัญที่จ้าหน่ายได้แล้วทั งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นท่ีจ้าหน่ายได้ทั งหมด 

จากนั นเลขานุการบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้าหนดไว้ว่า
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ้านวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จ้านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตาม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด ส้าหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่
ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อน้าไปค้านวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทางส้านักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย 
 
 ต่อจากนั นเลขานุการฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2562 ที่จะรับรองในวาระนี เป็นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส้าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งส้าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ใหแ้ก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
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- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,345,903,221 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 1,345,903,221   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง จ้านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 
 
 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด้าเนินงานของ
บริษัทประจ้าปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั ง
ของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ้าปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 41,439.17 ล้านบาท 

หนี สินรวม 29,550.67 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของ  11,888.50 ล้านบาท 

รายได้รวม 67,441.80 ล้านบาท 

ก้าไรสุทธิ 1,359.92 ล้านบาท 

ก้าไรต่อหุ้น 0.74 บาท/หุ้น 

 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนของบริษัทมีดังนี  

สินทรัพย์รวม 25,008.20 ล้านบาท 

หนี สินรวม 17,059.07 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของ  7,949.13 ล้านบาท 
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รายได้รวม 11,529.18 ล้านบาท 

ก้าไรสุทธิ 487.36 ล้านบาท 

ก้าไรต่อหุ้น 0.27 บาท/หุ้น 

 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่ารายได้ในปี 2562 ที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
ก่อน อย่างไรก็ตามก้าไรของบริษัทกลับเพิ่มสูงขึ น ซึ่งเป็นผลของส่วนต่างก้าไร (Spread) ที่เพ่ิมขึ น ดังนั นจึงขอสอบถามฝ่าย
บริหารว่าในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมานี  ผลการด้าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า ในช่วงไตรมาสที่  1 ปี 2563 ที่ผ่านมา รายได้ของบริษัท
อยู่ในระดับที่ดี บริษัทมีรายได้เท่ากับ 16,727 ล้านบาท และมีก้าไรเท่ากับ 475 ล้านบาท ทั งนี แม้ว่าราคา CP Saudi 
Aramco ทีเ่พิ่มขึ นในเดือนมกราคม แต่ก็ได้ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม จึงท้าให้รายได้ในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 17,756 ล้านบาท รวมถึงก้าไรของบริษัทที่ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีก้าไร 560 ล้านบาท 
ทั งนี ราคา CP Saudi Aramco ลดลงต่้าสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื อไวรัสโควิท-19 และ
ความเห็นต่างกันในกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ท้าให้มีการผลิตน ้ามันเพิ่มขึ นและกดดันราคาน ้ามันและก๊าซให้ลดลง 
อย่างไรก็ตามกลุ่ม OPEC และ Non OPEC สามารถตกลงกันได้และท้าให้ราคาน ้ามัน และก๊าซเริ่มปรับตัวสูงขึ นในปลาย
ไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทั งนี ราคา CP Saudi Aramco แม้มีการปรับตัวสูงขึ นแต่ราคาเฉลี่ยก็ยังต่้า
กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท ในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากสามารถซื อก๊าซ LPG ในปริมาณ
เท่ากันในราคาที่ต่้ากว่าเดิม ท้าให้ใช้ต้นทุนทางการเงินลดลง 
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า ฝ่ายบริหารมองว่า โควิท-19 เป็นเหตุการณ์ระยะสั น ซึ่ง
จะผ่านพ้นไปในไม่ช้า ดังนั นจึงไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้ลงทุนซื อคลังน ้ามันที่ เกาะสีชัง ศรีราชา 
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาและเริ่มรับรู้รายได้ตั งแต่เข้าซื อกิจการมา ส่วนของแผนที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ คือการก่อสร้างถังเก็บ
ก๊าซ LPG ที่คลังสุขสวัสดิ์และแผนในอนาคตคือการขยายก้าลังการผลิตธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์  
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าบริษัทมีรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจ้านวนมาก มีการ
บริหารจัดการอย่างไรบ้าง 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่ารายได้ในส่วนของธุรกิจ Trading ในต่างประเทศเป็นการ
ซื อ-ขายด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็น Natural Hedge ในส่วนของประเทศอื่นๆ ที่บริษัทมีคลังก๊าซอยู่ และมีการขาย
ในประเทศนั นๆ เช่น ประเทศจีน ทีม่ีการซื อด้วยเงินสกุลหยวนและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และขายเป็นเงินสกุลหยวน ท้าให้
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูบ่้าง แต่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท 
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คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2562 แม้ว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี สินที่มีภาระ
ดอกเบี ยต่อทุน  (IBD) ลดลงแต่ในช่วงโควิด-19 พบว่าบริษัทส่วนใหญ่พยายามถือเงินสดให้ได้มากที่สุด ไม่ทราบว่าบริษัทมี
แผนบริหาร IBD อย่างไร 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์  กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีก้าไรจากการด้าเนินงานเกือบทุกปี โดยบริษัท
จัดสรรก้าไรส่วนหน่ึงเป็นเงินปันผลและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ในส่วนของ IBD นั นถึงแม้ว่าบริษัทยังมีวงเงิน
เหลือที่จะกู้เพิ่มขึ นได้ แต่บริษัทก็จะใช้อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ และเป็นธุรกิจที่มี
ผลตอบแทนท่ีดี บริษัทจึงจะพิจารณาการลงทุน 
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าธุรกิจที่จะลงทุน เช่น น ้ามัน บริษัทมีความพร้อมหรือไม่ 
เนื่องจากราคาน ้ามันมีความผันผวนท้าให้อาจเกิดผลก้าไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงคลังได้ 
คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์  ประธานกรรมการตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีประสบการณ์ในการค้าน ้ามันในอดีตที่ผ่านมา แต่
เนื่องจากมีการแข่งขันสูงท้าให้บริษัทจึงมุ่งเน้นในการท้าธุรกิจทางด้าน LPG ดังนั นในปัจจุบันเมื่อบริษัทได้เข้าไปลงทุนซื อหุ้น 
บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ้ากัด เข้ามา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนส่วนหนึ่งจากการให้เช่าถังเก็บน ้ามันและค่าผ่านท่า 
อีกส่วนหน่ึงคือท้าให้บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการท้าธุรกิจค้าน ้ามันซึ่งบริษัทสามารถใช้ท่าเรือ และคลังน ้ามันที่ เกาะสีชัง 
ที่ซื อเข้ามา ร่วมกับ ท่าเรือและคลังน ้ามันท่ีมีอยู่แล้วท่ีคลังบางปะกง และคลังสุราษฎร์ธานี ในการเก็บและกระจายสินค้าใน
กลุ่ม CLMV โดยบริษัทท้าการซื อสินค้าในปริมาณมากและมาแบ่งขายให้กับลูกค้าเพื่อท้าก้าไร โดยบริษัทไม่มีการเก็งก้าไร
สินค้าคงคลังใดๆทั งสิ น โดยเน้นการซื อมาขายไปตามปริมาณความต้องการของลูกค้าเท่านั น 
 
มติท่ีประชุม 
  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ้าปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณ
ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดย
ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ้าปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ้ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด้าเนินงานของบริษัท 
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ากัด (มหาชน) ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจ้าปีที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
เอกสารประกอบวาระที่ 1 

 

14 
 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าในงบการเงินปี 2562 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน มี
รายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน จ้านวน 1,185 ล้านบาท อยากทราบว่าเงินฝากดังกล่าวใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ใด รวมถึงค่าความนิยมในปี 2562 เพิ่มขึ นจากปีก่อน จ้านวน 1,208 ล้านบาท อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด 
 
คุณจินตณา กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่ารายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน 
เป็นเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทออกให้ผู้ขายหุ้นบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ้ากัด ในขณะนั นซึ่งเมื่อมี
การจ่ายช้าระค่าหุ้นในภายหลังแล้ว รายการดังกล่าวก็จะไม่แสดงในงบการเงินอีก ในส่วนของค่าความนิยมที่เพิ่มขึ นเกิดจาก
การเข้าซื อหุ้นบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จ้ากัด ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารในส่วนของหนี สินของบริษัทว่า 
มีการใช้เงินกู้ระยะสั นหรือระยะยาว เนื่องจากในช่วงนี ดอกเบี ยเงินกู้ค่อนข้างต่้า 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่าบริษัทใช้เงินกู้ระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 3-5 
ปี โดยในเดือนมกราคมปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยร้อยละ 3.85 
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าในปี 2563 เริ่มมีการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ คือ มาตรฐาน
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน TFRS9 และสัญญาเช่า TFRS16 ว่ามีผลกระทบต่องบการเงินปี 2563 
อย่างไรบ้าง นอกจากนี สอบถามว่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่มีผลตั งแต่ปี 2562 ว่ามีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัทอย่างไรบ้าง 
คุณจินตณา กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการขอให้ คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้ตอบค้าถาม 
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีตอบว่ามาตรฐาน TFRS9 ได้เริ่มใช้ตั งแต่ 1 มกราคม 2563 และตัวเลขได้มีการ
พิจารณาและปรับปรุงแล้วในงบการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และผลกระทบได้แสดงในงบการเงินไตรมาสที่ 1 
ปี 2563 แล้ว โดยไม่มีผลกระทบต่องบการเงินมากนัก ในส่วนของมาตรฐาน TFRS16 ก็เช่นกัน ไม่ได้มีผลกระทบต่องบ
การเงินมากนัก แต่จะมีบ้างในเรื่องของการจัดประเภทของรายการหรือการแสดงรายการในงบดุล ในส่วนของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินปี 2562 ข้อ 27 เรียบร้อยแล้ว 
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,346,210,121 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 1,346,210,121     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้านวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
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มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติเร่ืองจัดสรรก าไรสุทธิ  และรับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรก้าไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2562  
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก้าไรสุทธิและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ประจ้าปี 2562 เพิ่มอีก นอกจากนี ขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั ง 2 ครั ง ในอัตรา
หุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 643.25 ล้านบาท แบ่งเป็นการเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไป
แล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส้าหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 
0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2563 โดยเป็นการจ่ายจากก้าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ้าปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ
ขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ของก้าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และจ่ายจากก้าไร
สะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราภาษีร้อยละ 30 ของก้าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าสาเหตุใดที่บริษัทถึงได้มีการจ่ายเงินปันผล ทั งที่ในส่วนของ
ภาระหนี สินตามงบการเงินก็ยังสูงอยู่ 
นางจินตณา กิ่งแก้ว  เลขานุการคณะกรรมการ/CFO กล่าวชี แจงว่าจ้านวนเงินปันผลที่คณะกรรมการพิจารณาจ่าย
นั น เป็นการพิจารณาโดยดูจากผลประกอบการที่เป็นงบการเงินรวมและจากนโยบายที่บริษัทได้ก้าหนดไว้ ซึ่งจ้านวนเงินปัน
ผลส้าหรับปี 2562 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 47.30 ในส่วนของภาระหนี สินตามงบการเงินท่ีสูงนั น ส่วนหน่ึงเป็นหนี ระยะสั น
จากการท้า LC/TR ในส่วนของธุรกิจค้าขายก๊าซแอลพีจีในต่างประเทศ ซึ่งไม่ส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทส้าหรับการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้ เป็นอัตรา
ร้อยละ 20 ทั งจ้านวนใช่รึเปล่า 
นางจินตณา กิ่งแก้ว  เลขานุการคณะกรรมการ/CFO กล่าวชี แจงว่าส้าหรับเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทจ่ายใน
อัตรา 0.35 บาทต่อหุ้นนั น จะขอชี แจงดังนี  ในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 อัตรา 0.10 
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บาทต่อหุ้นนั น ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 ของก้าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และขอเครดิตภาษี
อัตราร้อยละ 30 ของก้าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส้าหรับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทนั น ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 ของก้าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และ
ขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 30 ของก้าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเครดิตภาษีร้อยละ 30 นั น เป็นการจ่ายจากก้าไร
สะสมของบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,346,210,121 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง จ้านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเร่ืองจัดสรรก าไรสุทธิ   และรับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัดและข้อบังคับของบริษัทก้าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต้าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ้าปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ้าปี 2563 ในครั งนี มีกรรมการที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระจ้านวน 3 รายดังนี  
 1. นายศุภชัย วีรบวรพงศ ์ ต้าแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
 2. นายสมชาย กอประสพสุข ต้าแหน่ง กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 3. นางสุดจิต ทิวารี  ต้าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั ง 3 ท่านตามรายช่ือข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 พิจารณาเลือกตั งกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งตามวาระทั ง
3 รายตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจากวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 
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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 วีรบวรพงศ์ 1,344,821,820 99.90 1,388,301 0.10 0 0.0000 

2. นายสมชาย กอประสพสุข 1,330,306,214 98.82 15,903,907 1.18 0 0.0000 

3. นางสุดจิต ทิวารี 1,343,083,820 99.77 3,126,301 0.23 0 0.0000 

 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  
 
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี ยประชุม ดังนี  
1. ค่าตอบแทนกรรมการส้าหรับปี 2563 และเบี ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2563 และเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 804,058.00 บาท/ท่าน/ปี โดยจ่ายเป็นรายเดือน 
เดือนละ 67,005.00 บาท/ท่าน 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากลั่นกรอง
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก้าไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป 
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เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีในส่วนของค่าบ้าเหน็จ 
หรือเงินโบนัสให้กับกรรมการด้วยหรือไม่ นอกเหนือจากค่าเบี ยประขุมและค่าตอบแทนตามปกติทั่วไป 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่านอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าเบี ยประชุมตามปกติ
แล้ว บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินตอบแทนอื่นใดให้กับกรรมการอีก 
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,346,210,121 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกส้านักงานสอบบัญชีประจ้าปี 2563 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัดเนื่องจากมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าหนดโดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ้าปี 2563 เป็นเงิน 2,103,000 บาท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ้าปี 2563 โดยแต่งตั งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย 
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ 
นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 
6552) ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด แทนได้ 
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 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทประจ้าปี 2563 ตามที่ได้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,346,210,121 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน 1,346,210,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง จ้านวน           0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ัง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาว
อมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่งบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 
2,103,000 บาท 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 
 
เลขานุการบริษัท 
กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค้าแนะน้า สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี  
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
คุณเอกอัจฉรีย์ ลิ่มวรพันธุ์  ตัวแทนรับมอบอ้านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าในส่วนของการ
ลงทุนในโครงการคลังน ้ามันและท่าเทียบเรือที่ อ.เกาะสีชัง ว่าได้มีการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนไว้ท่ีกี่ปี  
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์   กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่าในส่วนของโครงการลงทุนคลังน ้ามันและท่าเทียบเรือที่ อ.
เกาะสีชัง นั น ฝ่ายบริหารได้มีการจัดจ้างผู้ประเมินในการประเมินโครงการลงทุนดังกล่าว ทั งในส่วนของทรัพย์สินที่มี และ
มูลค่าธุรกิจที่ด้าเนินอยู่ ก่อนท่ีจะน้าเข้าเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าลงทุนใน
โครงการดังกล่าว โดยหลักการพิจารณาเป็นการประเมินเฉพาะในส่วนของธุรกิจที่ด้าเนินอยู่เท่านั น ยังไม่รวมในส่วนของการ
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ต่อยอดทางธุรกิจภายหลังจากที่เข้าไปซื อมา โดยหากพิจารณาจากธุรกิจเดิมที่ให้บริการเช่าถังเก็บน ้ามันและให้บริการท่า
เทียบเรือนั น จะมีระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 10-15 ปี 
 
คุณอนุ ว่องสารกิจ    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าความคืบหน้าของโครงการซื อหุ้นคืนเป็นอย่างไรบ้าง 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์   กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากความกังวลของปัญหา
โรคระบาดไวรัสโควิท-19 ส่งผลต่อดัชนีที่ปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงรวมถึงราคาหุ้นของบริษัทด้วย ฝ่ายบริหารจึงมี
ความเห็นว่าหากราคาหุ้นของบริษัทลดลงมาต่้ามากกว่ามูลค่าพื นฐานมากจนเกินไป แล้วบริษัทเองมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินในการด้าเนินธุรกิจ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติโครงการซื อหุ้นคืนเพื่อ
เป็นการเตรียมไว้ เนื่องจากในช่วงเวลานั นปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิท-19 ทางบริษัทเองก็ไม่สามารถจะประเมินผลกระทบ
ดังกล่าวได้ว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหน โดยระยะเวลาโครงการมีก้าหนดระยะเวลาซื อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั งแต่
วันท่ี 27 มีนาคม – 26 กันยายน 2563 โดยจนถึง ณ วันนี ทางบริษัทเองยังไม่ได้มีการซื อหุ้นคืนกลับมาแต่อย่างใด 
 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ_______________________ประธานในท่ีประชุม 
              ( นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขานุการบริษัท 
      (นางจินตณา  กิ่งแก้ว ) 
 
 
 
 


