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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

วันที่ 22 เมษายน 2564 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน ้ำ เลขที่  559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน         
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม 
 ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุม เข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม 
 ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุมนำงจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำบริษัท มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 8 ท่ำน มำร่วมประชุมครบ 8 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ท้ำกำรแนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ้ำนวน 5 ท่ำน 
 1. นำยวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 2. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 3. นำยศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร   
 4. นำงสำวพัชรำวดี วีรบวรพงศ์   กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร 

5. นำยสมชำย กอประสพสุข  กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 กรรมกำรอิสระ จ้ำนวน  3  ท่ำน 
 6. นำยวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 7. นำยหำญ   เชี่ยวชำญ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำงสุดจิต   ทิวำรี   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
  
 นอกจำกนี ยังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษำ ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ  เรืองฤทธ์ชัย  ผู้สอบบัญชี 
 และทีมงำน    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชำ มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
      บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จ ากัด 
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษำกำรเงิน     
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 
 
 ต่อมำเลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี  
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ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญทั งสิ น 1,837,863,000 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 1,837,863,000 เสียงในกำร
ประชุมครั งนี  

และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองจ้ำนวน 37 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 601,769,759 หุ้น และจ้ำนวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 18 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 1,000,218,350 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทั งสิ น 55 
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 1,601,988,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.17 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นท่ีจ้ำหน่ำยได้ทั งหมด 

จำกนั นเลขำนุกำรบริษัทได้ชี แจงต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนั น หำกมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนั นต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย 
 
 ต่อจำกนั นเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 ที่จะรับรองในวำระนี เป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ให้แก่หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี  2563 เมื่อวันที่  21 กรกฎำคม 2563 ซึ่ ง
คณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 รับรองรำยงำนกำร
ประชุมดังกล่ำว 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
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กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,988,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,988,109   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 
 เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทประจ้ำปี 2563 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 
 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตั ง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2563 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี 
 
ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 41,387.82 ล้ำนบำท 

หนี สินรวม 28,524.28 ล้ำนบำท 

ส่วนของเจ้ำของ  12,863.54 ล้ำนบำท 

รำยได้รวม 55,641.32 ล้ำนบำท 

ก้ำไรสุทธิ   2,061.84 ล้ำนบำท 

ก้ำไรต่อหุ้น         1.12 บำท/หุ้น 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทมีดังนี  
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สินทรัพย์รวม 24,150.73 ล้ำนบำท 

หนี สินรวม 15,796.94 ล้ำนบำท 

ส่วนของเจ้ำของ    8,353.79 ล้ำนบำท 

รำยได้รวม   8,077.62 ล้ำนบำท 

ก้ำไรสุทธิ   1,049.57 ล้ำนบำท 

ก้ำไรต่อหุ้น         0.57 บำท/หุ้น 

 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
มติท่ีประชุม 
  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 
 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่ผู้สอบบัญชีคือ       
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ้ำกัด และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของ  
บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฏในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่
บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
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ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก้ำไรและจ่ำยเงินปันผล ซึ่ง บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด 
(มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส้ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจก้ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ
น้อยกว่ำท่ีก้ำหนดข้ำงต้น โดยขึ นอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ้ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ในกำรด้ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 
0.50 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 918.94 ล้ำนบำท ทั งนี บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตรำ
หุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงินประมำณ 183.79 ล้ำนบำท เมื่อวันที ่8 กันยำยน 2563 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำ
หุ้นละ 0.40 บำท เป็นเงินประมำณ 735.15 ล้ำนบำท  
ทั งนี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคับบริษัทตำมที่ปรำกฏรำยช่ือ   
ณ วันก้ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 และก้ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวัน
ศุกร์ที ่21 พฤษภำคม 2564 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั งหมดซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ้ำปี 2564 ในครั งนี มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน 3 รำยดังนี  
 1. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์ ต้ำแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
 2. นำงสำวพัชรำวดี   วีรบวรพงศ ์ ต้ำแหน่ง กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 3. นำยวิโรจน ์   คลังบุญครอง ต้ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแจ้งว่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นมีควำมกระชับ จึง
ขอให้กรรมกำรทั งสำมท่ำนอยู่ในห้องประชุมระหว่ำงพิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทั ง
3 รำยตำมรำยนำมข้ำงต้นและให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ต่ออีกวำระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจำกวัน
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งว่ำ วำระนี มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลดังนี  
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 ช่ือกรรมกำร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

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

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

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

 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบี ยประชุม ดังนี  
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2564 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 625 4 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ เท่ำกับ 804,058.00 บำท/ท่ำน/ปี โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน 
 เดือนละ 67,005.00 บำท/ท่ำน 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำกลั่นกรอง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ตำมที่ได้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
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คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ตัวแทนรับมอบอ้ำนำจจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยในกำร
ก้ำกับดูแลกิจกำร ในเรื่องกำรด้ำรงต้ำแหน่งของกรรมกำรอิสระเกินกว่ำสำมวำระหรือเก้ำปีอย่ำงไรบ้ำง และ เรื่องนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันว่ำ บริษัทมีกำรประกำศนโยบำยอย่ำงไรบ้ำง 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมว่ำ บริษัทให้ควำมส้ำคัญกับกำรด้ำรงต้ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระเกินกว่ำสำมวำระ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำก กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ของบริษัททั งสำมท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนและได้น้ำควำมรู้ควำมสำมำรถดังกล่ำวมำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมำโดยตลอด โดย คุณ
วิโรจน์ คลังบุญครอง เคยด้ำรงต้ำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน และเป็นมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนพลังงำนอย่ำงสูง  
คุณหำญ เช่ียวชำญ มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรเงิน และคุณสุดจิต ทิวำรี เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนบัญชี 
ดังนั นคณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นว่ำ บุคคลทั งสำมท่ำนมีควำมเหมำะสมที่จะด้ำรงต้ำแหน่งดังกล่ำวต่อไป 
ในเรื่องนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันนั น กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมว่ำ บริษัทให้ควำมส้ำคัญต่อเรื่อง
ดังกล่ำว  มีกำรก้ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันและเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ้ำปี และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ้ำปี ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองและเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริต หรือ CAC เมื่อวันท่ี 9 มีนำคม 2560 และได้รับกำรต่ออำยุกำรรับรองสถำนะ CAC เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อที่ประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี 625 4 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนดโดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2564 เป็นเงิน 2,103,000 บำท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ้ำปี 2564 โดยแต่งตั งให้ นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย 
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(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4526) หรือ นำงสำวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนำสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4599) หรือ 
นำยพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7795) หรือ นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 
6552) ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด แทนได้ 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชี
งบกำรเงินของบริษัทประจ้ำปี 2564 ตำมที่ได้เสนอไป 
 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                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) แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 
2,103,000 บาท 
 
 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุมและเสนอ
ควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 15.10 น. 
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ลงช่ือ_______________________ประธำนในท่ีประชุม 
              ( นำยวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขำนุกำรบริษัท 
      (นำงจินตณำ  กิ่งแก้ว ) 
 
 
 


