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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 25 เมษายน 2557 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า เลขที่ 559 ถนนราชประรภ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 พล.อ.ชัยสิทธ์ิ ชินวัตร ประธานกรรมการ ท้าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 
ของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา ก่ิงแก้ว ต้าแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้ด้าเนินการประชุม  
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม นางจินตณา ก่ิงแก้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการ
รวมจ้านวน 9 ท่าน มาร่วมประชุมครบจ้านวน 9 ท่าน โดยได้ท้าการแนะน้าเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ้านวน 1  ท่าน 
 1. พล.อ.ชัยสิทธ์ิ   ชินวัตร   ประธานกรรมการ 
  
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ้านวน 5  ท่าน 
 2. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางพัชรา   วีรบวรพงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 4. นายสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   
 6. นายสมชาย กอประสพสุข  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  
 กรรมการอิสระ จ้านวน  3  ท่าน 
 7. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายหาญ   เชีย่วชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  
 นอกจากนี ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงาน ผู้สอบบัญช ี
      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชา   มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย 
           บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธ -บักำูรย์ จ ากัด  
 3. คุณทรงภพ จิวากานนท์  ที่ปรึกษาการเงิน         
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 
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 ต่อมาเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี  

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 918,931,500 หุ้น และจ้านวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการ
ประชุมมครั งนี  

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ้านวน 211 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 623,644,436 หุ้น และจ้านวนผู้
ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจ้านวน 120 ราย รวมจ้านวนหุ้นได้ 8,125,462 หุ้น รวมจ้านวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั งสิ น 331 ราย 
นับจ้านวนหุ้นได้ 631,769,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจ้านวนหุ้นสามัญที่จ้าหน่ายได้แล้วทั งหมด ถือว่าครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นท่ีจ้าหน่ายได้ทั งหมด 

จากนั นเลขานุการบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 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 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2556 ที่จะรับรองในวาระนี เป็นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในส้าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 บริษัทได้จัดส่งส้าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2556 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

9 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  

 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น  633,386,702 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน     633,386,702 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
 
 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด้าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ้าปี 2556 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั ง
ของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ้าปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 29,602.08 ล้านบาท 
หนี สินรวม 20,518.50 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,083.58 ล้านบาท 
รายได้ 66,277.62 ล้านบาท 
ก้าไรสุทธิ 1,602.26 ล้านบาท 
ก้าไรต่อหุ้น 1.74 บาท/หุ้น 

 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 17,185.99 ล้านบาท 
หนี สินรวม 11,354.60 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,831.39 ล้านบาท 
รายได้ 24,449.85 ล้านบาท 
ก้าไรสุทธิ 112.54 ล้านบาท 
ก้าไรต่อหุ้น 0.12 บาท/หุ้น 

 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าได้ทราบข่าวว่าจะมีการควบรวมกิจการของบริษัทใหม่และประกอบธุรกิจก๊าซ LPG จึง
อยากทราบว่า การควบรวมกิจการดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ นหรือไม่และจะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร 
 กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นคงหมายถึง บริษัท  เวิล์ดแก๊ส (ประเทศไทย) จ้ากัด (“เวิล์ดแก๊ส”) และ
บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) (“ปิคนิค”) ซึ่งปิคนิคเป็นบริษัทที่ท้าธุรกิจค้าก๊าซ LPG มาเป็นระยะเวลานาน 
และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดังนั นการควบรวมกิจการดังกล่าวจึงไม่ใช่การควบรวมบริษัทใหม่ 
แต่เป็นการควบรวมกิจการของผู้ท้าธุรกิจก๊าซ LPG รายเก่าที่ท้าธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีความยินดีกับการควบรวม
กิจการของทั งสองบริษัท และภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสเนื่องจากหากไม่มีความโปร่งใสนักลงทุนจะไม่สนใจลงทุนและจะต้องมีความ
มุ่งมั่นในการท้าก้าไรดังเช่นทีบ่ริษัทปฏิบัติอยู่   
 ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าก้าไรสุทธิในปี 2556 หากหักก้าไรจากการซื อกิจการแล้วจะเพิ่มขึ นจากปี 2555 เล็กน้อย 
อยากทราบว่าในปี 2557 จะเป็นอย่างไรและอยากทราบว่ายอดขายในปี 2557 จะเติบโตประมาณเท่าไร และสัดส่วน
ยอดขายจากในประเทศและต่างประเทศจะเป็นอย่างไร 
 กรรมการผู้จัดการชี แจงว่า ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีก้าไรสุทธิเท่ากับ 1,602.26 ล้านบาท หากหักก้าไรจากการซื อ
กิจการแล้วจะมีก้าไรสุทธิเท่ากับ1,064 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีจ้านวน 804 ล้านบาท เติบโตประมาณ ร้อยละ 
32.3  
 คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ชี แจงในส่วนของยอดขายในปี 2557 ว่า คาดว่าบริษัทจะมีสัดส่วนยอดขายจาก
ต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 และในประเทศร้อยละ 30 โดยสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ นเรื่อยๆ  

ส้าหรับอัตราการเติบโตของยอดขายนั นคาดว่ายอดขายในประเทศจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ส่วนใน
ต่างประเทศนั นคาดว่าจะเติบโตสูงกว่าเนื่องจากบริษัทมีคลังเก็บก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ในจุดยุทธศาสตร์ใกล้ประเทศสิงคโปร์ 
1 แห่ง และในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แห่ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทในการขนส่งก๊าซ LPG ไปจ้าหน่ายใน
ประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกและประเทศในอาเซียน   ซึ่งหากรัฐบาลไทยมีการเปิดเสรีการน้าเข้าก๊าซ LPG มาจ้าหน่าย
ในประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมียอดขายจากประเทศไทยเพิ่มขึ น 

นอกจากนี คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ชี แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมองหาการลงทุนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  บริษัทมีการมองหาลู่ทางลงทุนหลายครั ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทไม่สามารถถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 49 ได้ ดังนั น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการเข้าลงทุน จากการไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีความเสี่ยงอะไรบ้างในการลงทุนในต่างประเทศทั งในอาเซียนและใน
เอเชียตะวันออก  

กรรมการผู้จัดการชี แจงว่า บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าลงทุนในแต่ละประเทศ ซึ่งในแต่ละ
ประเทศมีลักษณะความเสี่ยง การบริโภค การท้าตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแตกต่างกัน  โดยบริษัทมีบุคลากรที่คอยดูแล
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ในเรื่องดังกล่าวรวมถึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาก๊าซ LPG และความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเป็น
รายวัน  

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามค้าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) อัตราก้าไรขั นต้นของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ
เท่าไร   2) ธุรกิจที่บริษัทซื อเข้ามามีการประเมินมูลค่าทุกปีหรือไม่และจะมีความเสี่ยงจากการบันทึกด้อยค่าของเงินลงทุน
หรือไม่ และ 3) อยากทราบว่าเมื่อเปิด AEC ในปี 2558 แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจของบริษัท 

เลขานุการบริษัทชี แจงเป็นข้อๆว่า 1) อัตราก้าไรขั นต้นส้าหรับธุรกิจในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 – 10 ส่วน
อัตราก้าไรขั นต้นในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 6   2)  บริษัทมีการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจทุกปีตาม
มาตรฐานบัญชีแต่ยังไม่มีการด้อยค่ายกเว้นการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจเอทานอลในปีที่ผ่านมา และ 3)  การเปิด AEC 
จะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจากบริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศในกลุ่ม AEC แล้วหลายประเทศ ก่อนบริษัทอื่นๆ  อีกทั ง
ก่อนที่บริษัทจะเข้าลงทุนในประเทศต่างๆ บริษัทได้มีการศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท้าให้ได้เปรียบ
คู่แข่งอื่นๆ 
 คุณวัตสันต์ สอบถามว่าเหตุใดก้าไรขั นต้นของธุรกิจในต่างประเทศจึงต่้ากว่าในประเทศ 
 กรรมการผู้จัดการ ชี แจงว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ครบวงจรตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า 
กล่าวคือ มีการขายก๊าซ LPG ไปจนถึงผู้บริโภค ทั งในส่วนของก๊าซบรรจุถังและสถานีบริการก๊าซ LPG  โดยบริษัทมีโรงบรรจุ
ก๊าซ LPG และ สถานีบริการก๊าซ LPG เป็นของบริษัทเองส่วนหนึ่ง  ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการขายก๊าซ LPG ในลักษณะขายส่งในปริมาณมากท้าให้อัตราก้าไรขั นต้นของธุรกิจใน
ประเทศไทยสูงกว่าในต่างประเทศ  
 
  เลขานุการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็น
วาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มันวาคม  มันวาคม 2556 
 
เลขานุการบริษัท  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนสิ นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2556
ตามที่ผู้สอบบัญช ีคือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ  บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 
ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก้าไรขาดทุนประจ้าปี
สิ นสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม   ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด้าเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ากัด (มหาชน)ในปี 2556 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฎใน
เอกสารรายงานประจ้าปีท่ีบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
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การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวัตสันต์ กล่าวว่าได้ฟังค้าอธิบายเรื่องอัตราก้าไรขั นต้นส้าหรับธุรกิจในต่างประเทศแล้วแต่ เนื่องจากได้ยินข่าว
ลือว่าธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ประสบผลส้าเร็จในการท้าก้าไรและต้องการขาย
ออก จึงขอใหผู้้บริหารโปรดชี แจงด้วย 
 คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ชี แจงว่ากิจการของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกิจการที่ท้าเงินให้แก่
บริษัทเป็นจ้านวนมากจึงไม่มีความคิดที่จะขายออกไป โดยบริษัทมีคลังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ 2 แห่งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ถึงแม้บริษัทไม่มีสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นของตนเองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่บริษัทมีเรือเดิน
สมุทรเป็นของตนเอง ท้าให้บริษัทสามารถประหยัดค่าขนส่งก๊าซ LPG ในการขนส่งไปยังคลังก๊าซขนาดใหญ่ของบริษัทใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาค่าระวางขนส่งสินค้าเพิ่มขึ นสูงมาก จึงขอสรุปว่าบริษัทไม่คิดที่จะ
ขายกิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่อย่างใด 
 ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในอนาคตสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 อยู่หรือไม่ 
 คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ชี แจงว่าในอนาคตสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศน่าจะมากกว่าร้อยละ 70   
 ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สัดส่วนยอดขายก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรือนกับยอดขายก๊าซ LPG แบบขายส่ง (bulk) ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เท่ากับเท่าไร 
 คุณจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท ชี แจงว่าประมาณร้อยละ 50 เป็นยอดขายก๊าซ LPG ในครัวเรือน และอีก
ร้อยละ 50 เป็นยอดก๊าซ LPG แบบขายส่ง (bulk) 
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 635,635,857 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน   635,635,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0 000 
งดออกเสียง จ้านวน                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด  
  ณ วันที่ 31 มันวาคม 2556 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2556  ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ้ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   ของก้าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส้ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจก้าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่ก้าหนดข้างต้น โดยขึ นอยู่กับผลการด้าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ้าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด้าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2556 ในอัตรา
หุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 551.36 ล้านบาท ทั งนี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 91.89 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท 
 ทั งนี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่
ปรากฎรายชื่อ ณ วันก้าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และปิดพักสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 และก้าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15  พฤษภาคม 
2557 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 635,642,857 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน   63 5,476,757 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9739 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน       0              เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ้านวน           166,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0261 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มันวาคม 2556 ในอัตรา 
0.60 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัดและข้อบังคับของบริษัทก้าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต้าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ้าปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทั งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ้าปี 2557 ในครั งนี  มีกรรมการที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระจ้านวน 3 รายดังนี  
 1. พลเอกชัยสิทธ์ิ  ชินวัตร  ประธานกรรมการ 

2. นายหาญ   เชี่ยวชาญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 3. นางสุดจิต   ทิวารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 พิจารณาเลือกตั งกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งตามวาระทั ง 
3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2557 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

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

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 
1. พลเอกชัยสิทธ์ิ ชินวัตร 635,519,057 99.9804 124,900 0.0196 0 0.0000 
2. นายหาญ  เชี่ยวชาญ 635,522,457 99.9809 121,500 0.0191 0 0.0000 
3. นางสุดจิต ทิวาร ี 635,522,457 99.9809 121,500 0.0191 0 0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  
 
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี ยประชุม ดังนี  

1. ค่าตอบแทนกรรมการส้าหรับปี 2557 และเบี ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
- ค่าตอบแทนกรรมการส้าหรับปี 2557 เท่ากับ 3 ,216 ,230  .00  บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 

268,020 .00 บาท )เฉพาะประธานกรรมการ(  
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บาท )เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม(  

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2557 และเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
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- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส้าหรับปี 2557 เท่ากับ 804 ,058  .00  บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นราย
เดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บาท )เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม(  
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งท่ี 1/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน
กรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก้าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 635,650,658 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน    635,647,258  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9995 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน              3,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0005 
งดออกเสียง จ้านวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกส้านักงานสอบบัญชีประจ้าปี   2557 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เนื่องจากมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าหนด  โดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ้าปี 2557 เป็นเงนิ 1,944,000 บาท เพิ่มขึ นจากปีก่อน 144,000 บาท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบเีอเอส จ้ากัด ซึ่งเป็นส้านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้าปี 2557  โดยแต่งตั ง
ให้นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526  หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
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3271 หรือ นายประสิทธ์ิ  เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174  หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด แทนได้ 
 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบ
การเงินของบริษัทฯประจ้าปี 2557 ตามทีไ่ด้เสนอไป 
 
เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี  
 
เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 635,665,458 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้านวน     634,549,058  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.8244 
ไม่เห็นด้วย จ้านวน           121,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0191 
งดออกเสียง จ้านวน           994,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.1565 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนายชัยศิริ  เรืองฤทมิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาว
อมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายประสิทมิ์  เยื่องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4174) หรือนายสมชาย  จิณโณวาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
รวม 1,944,000 บาท 
 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
 
เลขานุการบริษัท 

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค้าแนะน้า สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี  
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การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทางบริษัทพิจารณาจัด ให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทใน
ต่างประเทศ โดยอาจเริ่มจากการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง  
 เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้บริหารขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป  

นางสาว อรวรรณ แจ่มไพจิตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันสังคมได้
มีการตื่นตัวในเรื่องของ  การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปช่ัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD จึงได้จัดท้า
โครงการเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ในการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปช่ัน จึงอยากสอบถามว่า บริษัทมีความสนใจจะ
เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์นี หรือไม่  

เลขานุการบริษัท ตอบว่าบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี แล้ว   นางสาวอรวรรณ แจ่มไพจิตร จึงได้สอบถาม
เพิ่มเติมว่าบริษัทมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัท
มีการตั งคณะท้างานเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการทั งในส่วนของส้านักงานใหญ่และในส่วนของคลังก๊าซต่างๆเพื่อป้องกัน
การคอร์รัปช่ัน โดยปฏิบัติมาตั งแต่ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปช่ันของ IOD อย่างไรก็ตามภายหลังจาก
บริษัทเข้าร่วมโครงการนี  บริษัทต้องการที่จะรับฟังและเสริมความเห็นในโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
แต่ละสาขาธุรกิจ และน้ามาปรับใช้เพิ่มเติมในบริษัท 

คุณชัญญา ธนลาภเจริญ ขอให้คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ กล่าวถึงหนังสือ “มังกรสยาม” ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติ
ของคุณวรวิทย์ และในหนังสือมีการเล่าถึงการผ่านวิกฤติต่างๆในอดีต ซึ่งคุณวรวิทย์กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวจัดท้าขึ นเพื่อ
การกุศล และให้ข้อคิดว่าเมื่อมีวิกฤติใดๆเข้ามาในชีวิตขอให้ตั งสติและต้องค่อยๆแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปีนี บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า จากปี
ก่อนๆที่จัดที่ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ จึงอยากทราบว่าในปีหน้าจะจัดที่นี่อีกหรือไม่ 

ท่านประธานกรรมการกล่าวว่าในปีหน้าคงจะจัดที่โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า โดยคุณวรวิทย์ กล่าว
เสริมว่า ในปีนี บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีโรงแรมนี เนื่องจากห้องจัดประชุมของโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เต็ม อย่างไรก็ตาม
หากท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่า การเดินทางมายังโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า สะดวกกว่า ในปีหน้าก็จะจัดที่โรงแรมนี 
ต่อไป 

 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

และเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.01 น. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ_______________________ประธานกรรมการ 
              ( พลเอกชัยสิทธ์ิ  ชินวัตร ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขานุการบริษัท 
                ( นางจินตณา  กิ่งแก้ว ) 
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