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รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2564 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

วันท่ี 22 เมษายน 2564 

 

 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน         

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุม 

 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัท มีกรรมการ

รวมจํานวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทําการแนะนําเป็นรายบุคคล ดังต่อไปน้ึ 

 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน 

 1. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางพัชรา   วีรบวรพงศ์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 3. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   

 4. นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

5. นายสมชาย กอประสพสุข  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 

 กรรมการอิสระ จํานวน  3  ท่าน 

 6. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายหาญ   เช่ียวชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 8. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  

 นอกจากน้ียังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อ่ืนๆ ประกอบด้วยท่ีปรึกษา ได้แก่ 

 1. คุณชัยศิริ  เรืองฤทธ์ชัย  ผู้สอบบัญชี 

 และทีมงาน    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

 2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

      บริษัท สํานักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จํากัด 
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 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ท่ีปรึกษาการเงิน     

      บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 

 

 ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังน้ี 

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตราท่ี 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 34 กําหนดไว้ว่าการ

ประชุมจะดําเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

ผู้ถือหุ้นท้ังหมด และจะต้องมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์

ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งส้ิน 1,837,863,000 หุ้น และจํานวนคะแนนเสียงเท่ากับ 1,837,863,000 เสียงในการ

ประชุมคร้ังนี้ 

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุม โดยสรุปได้ดังน้ี จํานวนผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจํานวน 37 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 601,769,759 หุ้น และจํานวนผู้

ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจํานวน 18 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,000,218,350 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนท้ังส้ิน 55 

ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,601,988,109  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.17 ของจํานวนหุ้นสามัญท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ถือว่าครบ

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 

จากน้ันเลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่กําหนดไว้ว่า

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตาม

ข้อบังคับท่ี 37 มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ จะ

ใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระน้ันมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่

ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่าน้ัน หากมีผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร

ลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ี เพื่อนําไปคํานวณและประกาศผลการลงมติในวาระน้ันต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 

บริษัทได้แต่งต้ังให้ทางสํานักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย 

 

 ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

 

เลขานุการบริษัท  

 แจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการ

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสําเนารายงานการประชุมท่ีบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
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พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว

ให้แก่หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ซ่ึง

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 รับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังส้ิน 1,601,988,109 เสียงดังน้ี 

เห็นด้วย  จํานวน 1,601,988,109   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.00 

ไม่เห็นด้วย จํานวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง จํานวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 21

กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ตามที่เสนอ 

 

วาระท่ี  2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2563 

 

 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําปี 2563 ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
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กรรมการผู้จัดการ 

 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานท่ีตั้ง

ของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยท่ัวไป, จุดเด่น

ด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 

 

ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังน้ี 

สินทรัพย์รวม 41,387.82 ล้านบาท 

หน้ีสินรวม 28,524.28 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของ  12,863.54 ล้านบาท 

รายได้รวม 55,641.32 ล้านบาท 

กําไรสุทธ ิ   2,061.84 ล้านบาท 

กําไรต่อหุ้น         1.12 บาท/หุ้น 

 

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทมีดังน้ี 

สินทรัพย์รวม 24,150.73 ล้านบาท 

หน้ีสินรวม 15,796.94 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของ    8,353.79 ล้านบาท 

รายได้รวม   8,077.62 ล้านบาท 

กําไรสุทธ ิ   1,049.57 ล้านบาท 

กําไรต่อหุ้น         0.57 บาท/หุ้น 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม 

  เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
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วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

เลขานุการบริษัท  

 เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีผู้สอบบัญชีคือ       

คุณชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดย

ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) ในปี 2563 ท่ีผ่านมา เป็นดังท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปีท่ี

บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 1,601,999,109 เสียงดังน้ี 

เห็นด้วย  จํานวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

ไม่เห็นด้วย จํานวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง จํานวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 

 

เลขานุการบริษัท 

 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล ซ่ึง บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด 

(มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา

น้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้น โดยข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน

ในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจัจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 

0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 918.94 ล้านบาท ท้ังน้ีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกไปแล้วในอัตรา

หุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา

หุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินประมาณ 735.15 ล้านบาท  

ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายช่ือ  

ณ วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน

ศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 1,601,999,109 เสียงดังน้ี 

เห็นด้วย  จํานวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

ไม่เห็นด้วย จํานวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง จํานวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล  สําหรับผลการดําเนินงานประจําปีส้ินสุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 

เลขานุการบริษัท 

 แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้กรรมการต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจําปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2564 ในครั้งน้ีมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 รายดังน้ี 

 1. นางพัชรา   วีรบวรพงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 2. นางสาวพัชราวดี   วีรบวรพงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ 

 3. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 เลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่าเน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความกระชับ จึง

ขอให้กรรมการท้ังสามท่านอยู่ในห้องประชุมระหว่างพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั้ง

3 รายตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหน่ึง ท้ังน้ีให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็น

รายบุคคลดังน้ี 
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 ช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1. นางพัชรา วีรบวรพงศ์ 1,584,230,059 98.89 17,769,050 1.11 0 0.0000 

2. นางสาวพัชราวด ีวีรบวรพงศ์ 1,584,230,059 98.89 17,769,050 1.11 0 0.0000 

3. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง 1,584,071,459 98.88 17,927,650 1.12 0 0.0000 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเข้าประชุม) 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2564 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 804,058.00 บาท/ท่าน/ปี โดยจ่ายเป็นรายเดือน 

 เดือนละ 67,005.00 บาท/ท่าน 

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเข้าประชุม) 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากล่ันกรอง

ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกําไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามท่ีได้เสนอไป 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
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การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ตัวแทนรับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการ

กํากับดูแลกิจการ ในเร่ืองการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระเกินกว่าสามวาระหรือเก้าปีอย่างไรบ้าง และ เร่ืองนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันว่า บริษัทมีการประกาศนโยบายอย่างไรบ้าง 

คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสําคัญกับการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

อิสระเกินกว่าสามวาระ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทท้ังสามท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านและได้นําความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด โดย คุณ

วิโรจน์ คลังบุญครอง เคยดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และเป็นมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านพลังงานอย่างสูง  

คุณหาญ เช่ียวชาญ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเงิน และคุณสุดจิต ทิวารี เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านบัญชี 

ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า บุคคลท้ังสามท่านมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ในเร่ืองนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันนั้น กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสําคัญต่อเร่ือง

ดังกล่าว  มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต หรือ CAC เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 และได้รับการต่ออายุการรับรองสถานะ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 1,601,999,109 เสียงดังน้ี 

เห็นด้วย  จํานวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

ไม่เห็นด้วย จํานวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง จํานวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ี

เข้าร่วมประชุม อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

 

เลขานุการบริษัท 

 แถลงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีประจําปี 2564 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เน่ืองจากมีความ



 

10 
 

เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดโดย

ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็นเงิน 2,103,000 บาท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2564 โดยแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย 

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) หรือ 

นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 

6552) ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ 

 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทประจําปี 2564 ตามท่ีได้เสนอไป 

 

 

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 

 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 

เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 1,601,999,109 เสียงดังน้ี 

เห็นด้วย  จํานวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

ไม่เห็นด้วย จํานวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง จํานวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

 

 



 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ  นางสาว

อมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 

2,103,000 บาท 

 

 

ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและเสนอ

ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 

 

 

 

ลงช่ือ_______________________ประธานในท่ีประชุม 

              ( นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 

 

 

     ลงช่ือ_______________________เลขานุการบริษัท 

      (นางจินตณา  กิ่งแก้ว ) 

 

 

 


