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 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 553 The Palladium Building 30th fl., Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathevee Bangkok 10400 

        TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6008 
 

- Translation - 
 
No. SGP 001_03/2557 
 
       25 March 2014 
 
Subject:  Notice of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders 
To:  Shareholders of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 
Attachments: 1.   A copy of minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders  

     (Attachment for Agenda#1) 
 2. Annual Report 2013 (Attachment for Agenda#2) 

3.   Profile of the nominees to be elected and reappointed the Company’s Directors 
(Attachment for Agenda#5) 

4. Proxy and the profiles of Independent Directors to act as proxies for shareholders 
 5. Articles of Association relevant to the shareholders’ meeting 
 6. Proxy Forms (Form A, Form B, and Form C) 
 7. List of document used for the meeting registration 
 8. Map of the venue of the Annual General Meeting of Shareholders (The Berkeley Hotel 

Pratunam) 
 9. Information on participating in Company visit for the year 2014 
 10. Registration Form (Please bring along for registration process) 
 
 According to the company’s Board of Directors’ meeting No.1/2014 held on February 20, 2014, the 
resolution was to call the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2014 at 14:00 Hrs, at 
Room Mayfair C the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachatewi, Bangkok. The 
agendas of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows: 
   
Agenda 1 
 To certify the drafted minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 
23, 2013. 
 

General Information : The company has prepared the minutes of the 2013 Annual General 
Meeting of Shareholders held on April 23, 2013 since the meeting date.  
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Board of Directors’ Opinion :  The minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders were 
accurately and completely recorded, and should be proposed to the 
2014 Annual General Meeting of Shareholders for approval. (Attachment 
#1)  

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting. 
 
Agenda 2 
 To certify the Company’s 2013 operating results 
 

General Information : The company has summarized its operating results as well as the major 
changes in its business during 2013 which are shown in the Annual Report 
for the year 2012 (Attachment #2) 

Board of Directors’ Opinion :  The meeting of shareholders should acknowledge the Company’s Annual 
Report for the year 2013 

 
Agenda 3 
 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2013 
 

General Information : According to the Public Limited Company Act, the completely audited 
year-end financial statement have to be proposed to the Annual General 
Meeting of Shareholders for approval.   

Board of Directors’ Opinion :  The 2013 financial statements which have been reviewed and audited by 
the Company’s auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited and 
endorsed the Audit Committee present the Company’s financial position 
as well as its performance in 2013 as follows: 

 
Statement of Financial Position and Statement of Income of the Group of the Company;  
Total Assets 29,602.08 Million Baht 
Total Liabilities 20,518.50 Million Baht 
Shareholders’ Equities  9,083.58 Million Baht 
Total Revenue 66,277.62 Million Baht 
Net Profit 1,602.26 Million Baht 
Earning per Share 1.74 Baht / share 

 
Statement of Financial Position and Statement of Income of the Company;  
Total Assets 17,185.99 Million Baht 
Total Liabilities 11,354.60 Million Baht 
Shareholders’ Equities  5,831.39 Million Baht 
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Total Revenue 24,449.85 Million Baht 
Net Profit 112.54 Million Baht 
Earning per Share 0.12 Baht / share 

 
Details of the financial statements are shown in the Company’s Annual 
Report for the year 2013 which is enclosed with this letter (Attachment 
#2) 

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting. 
 
Agenda 4 
 To consider the dividend payment for the Company’s 2013 operating results ended December 31, 
2013  
 

General Information : According to Company’s dividend payment policy, the Company shall 
allocate not less than 40 per cent of its individual annual net profit after 
taxation and reserve fund required by law. However, the dividend 
payment may be made at the lower rate than stated earlier depending 
on its performance, financial status, liquidity, capital required in 
investment opportunities, and other related factors required in business 
operations. 

 

Description of Dividend Payment      For the year 2013 

1. Net Profit – Individual Company (THB) 112,544,368 
2. Toal number of shares (Shares) 918,931,500 
3. Total Annual Dividend Payment (THB/Shares) 0.60 

- Interim Dividend Payment  (THB/Shares) 0.10 
- Final Dividend Payment (THB/Shares) 0.50 

4. Total Dividend Amount (THB) 551,358,900 
5. Dividend Payout Ratio  489.90% 

 
Board of Directors’ Opinion :  The Shareholders’ meeting should approve the dividend payment for the 

second half of the year 2013 at 0.50 baht per share or 459.46 million 
baht which will be paid from dividend received from its subsidiaries under 
30% tax rate. Therefore the tax credit on dividend is equal to the 
dividend payment rate multiplied by three seventh since it came from 
dividend from its subsidiaries which has already paid tax.  In addition, the 
Company has paid the interim dividend at 0.10 baht per share or 91.89 
million baht which was paid on September 5, 2013. Therefore the total 
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dividend for the year 2013 is equal to 0.60 baht per share or 551.36 
million baht.  
However, the shareholders entitled to receive dividend shall be those 
listed in the shareholders’ Register at the Stock Exchange of Thailand as 
the Record Date of March 10, 2014. Also, March 11, 2014 shall be the 
book closing date and the final dividend payment shall be made on May 
15, 2014. 

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting. 
 
Agenda 5 
 To consider the election of Directors to replace those retiring by rotation 
 

General Information : According to the Public Limited Company Act and the Company’s Article 
of Association stipulating that one third of the Company’s directors shall 
retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders and the 
retiring directors who shall retire at the 2013 Annual General Meeting are 
as follows: 
1. Gen.Chaisit Shinawatra Chairman 
2. Mr.Harn Chiocharn  Independent Director and  

Member of Audit Committee  
3. Mrs.Sudjit Divari  Independent Director and  

Chairman of Audit Committee  
Board of Directos’ Opinion :  The Shareholders’ meeting should re-elect the three retiring directors 

whose names area stated above and the re-election result shall be 
effective on first date following the 2014 Annual General Meeting of 
Shareholders. Director nominees’ profile is in the Attachment #3 

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting. 
 
Agenda 6 
 To approve the 2013 annual remuneration of the Company’s Directors 
  
Board of Directors’ Opinion :  In the meeting of the Company Board of Directors No.1/2014 on February 

20, 2014, the Board of Directors has thoroughly considered and reviewed 
the Directors’ remuneration that taking the Company’s business status as 
well as its profitability, the 2014 Annual General Meeting of Shareholders 
should consider the Directors’ remuneration as follows: 
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Retainer Fee for Directors 
Description 2014 (Proposed) 2013 

1. Annual Retainer Fee Baht/Year Baht/Year 
      - Chairman 3,216,230 3,216,230 

Retainer Fee for Audit Committee 
Description 2014 (Proposed) 2013 

1. Annual Retainer Fee Baht/Year Baht/Year 

      - Chairman of Audit Committee and Audit Committee 804,058 804,058 
 

Meeting Allowance 
Description 2014 (Proposed) 2013 

 Baht/Meeting Baht/Year 
1. Meeting Allowance for Directors 10,000.00 10,000.00 
2. Meeting Allowance for Audit Committee 10,000.00 10,000.00 

 

Required Votes : Not less than two-thirds (2/3) of the total number of votes of the 
shareholders attending the meeting and having the right to vote. 

 
Agenda 7 
 To approve the 2014 annual appointment of auditors and determination of their remuneration 
 

General Information : The Company’s audit committee considered to appoint 
PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to be the Company’s auditors for 
2014 due to their independence and their complete qualification required 
by the Securities and Exchange Commission. 

Board of Directors’ Opinion :  The Shareholders’ meeting should approve appointing 
PricewaterhouseCoopers ABAS Limited’s auditors to be the Company’s as 
well as its subsidiaries auditor for the year 2014 as follows: 
1. Mr.Chaisiri Ruangritchai C.P.A. License No.4526 or 
2. Miss.Amornrat Peampoonvatansuk C.P.A. License No. 4599 or  
3. Mr.Prasit Yuengsrikul C.P.A. License No.4174 or 
4. Mr.Somchai Jinnovart C.P.A. License No.3271  
of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. be appointed as the Group’s 
auditors, any one being authorized to conduct the audit and express an 
opinion on the financial statements of the Group. In the absence of the 
above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. is authorized 
to identify one other Certified Public Accountant within 
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. to carry out the work. The proposed 
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auditors do not have any interest and relationship with the Company, its 
subsidiaries, the Management, major shareholders, or other related parties 
in the way that will affect their independence in discharging their duties. 
The Shareholder’s meeting should also approve the audit fee for the 
Company’s 

 

Audit Fee 2014 (Proposed) 2013 

Annual and Quarter Audit Fee 1,944,000 Baht/year 1,800,000 Baht/year 
 

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting. 
 
Agenda 8 
 Other matters (if any) 
 
  The company determined the Record Date of share registration book for the rights to attend the 
2014 Annual General Meeting of Shareholders on March 10, 2014, and the Closing Date on March 11, 2014 
in pursuant to section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. 
 You are, therefore, cordially invited to attend the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on 
April 25, 2014, at 14:00 Hrs. at Room Mayfair C the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, 
Rachatewi, Bangkok. The Company will run the registration procedure from 12:00 Hrs. (noon) until the 
meeting time. Shareholders who are unable to attend the meet and wish to appoint the proxy to attend 
the meeting and vote on their behalf, please use the proxy form attached (Either Proxy Form A or Proxy 
Form B) as appropriate. For your convenience, shareholders or the proxy are required to bring the 
Registration Form and present the identification upon the registration as stated in the attached document. 
The attached Proxy Form C is for foreign investors who authorize the custodian in Thailand to keep and 
safeguard their shares. 
 The notification of the Annual General Meeting of Shareholders and all 3 kinds of Proxy are 
available for download from the company website, www.siamgas.com 
  
 
 
             Yours Sincerely, 
       
       
              ( Supachai Weeraborwornpong ) 
             Managing Director 
            Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 

http://www.siamgas.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 23 เมษายน 2556 
 
 ประชุม ณ ห้องปริ้นซ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ เลขที่ 488 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนด ารงรักษ์ แขวง
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 พล.อ.ชัยสิทธ์ิ ชินวัตร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตณา ก่ิงแก้ว ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชุม  
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม นางจินตณา กิ่งแก้ว เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มี
กรรมการรวมจ านวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน โดยได้ท าการแนะน าเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนึ ้
 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1  ท่าน 
 1. พล.อ.ชัยสิทธ์ิ   ชินวัตร   ประธานกรรมการ 
  

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4  ท่าน 
 2. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางพัชรา   วีรบวรพงศ ์ กรรมการ 
 4. นายสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ ์ กรรมการ 
 5. นายศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
  

 กรรมการอิสระ จ านวน  3  ท่าน 
 6. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายหาญ   เชี่ยวชาญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 8. นางสุดจิต   ทิวารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  

 นอกจากน้ียังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณธ ารงค์  ทองวิเศษ   ผู้สอบบัญช ี
      และทีมงาน    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชา   มะระพฤกษวรรณ   ที่ปรึกษากฏหมาย 
      และทีมงาน    บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จ ากัด 
 3. คุณธวัชชัย วรวรรณธนชัย  ที่ปรึกษาการเงิน 
          และทีมงาน    บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 

 

 ต่อมาเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
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ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535  และมาตราที่ 103  และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34  ก าหนดไว้ว่า
การประชุมจะด าเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น  และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  จึงจะถือเป็นการครบ
องค์ประชุม เดิมบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 950 ล้านหุ้น 
มูลค่าตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งสิ้น 950 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯได้มีการลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นที่ซื้อคืนจ านวน 31,068,500 หุ้น ส่งผลให้ปัจจุบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 บริษัทฯ มีจ านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นจ านวน 918,931,500 หุ้น  และจ านวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 
เสียง  ในการประชุมคราวนี้ 

และเลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 224 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 131,776,829 หุ้น และจ านวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ านวน 281 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 547,676,581 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 505 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 679,453,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.94 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จากนั้นเลขานุการได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ว่าตามข้อบังคับข้อที่ 35 ก าหนดไว้ว่าการ
ออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตามข้อบังคับที่ 37 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ส าหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ จะใช้วิธีว่าหาก
ไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะ
ถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น หากมีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่
เจ้าหน้าท่ี เพื่อน าไปค านวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั้นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้ง
ให้ทางส านักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย 

 
 ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 
 

เลขานุการคณะกรรมการ  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในส าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม 
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การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
  - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 685,899,513 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน   685,890,013   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9986 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           9,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0013 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 
 

 เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี 
และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
 

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้ 

สินทรัพย์รวม 27,756.81 ล้านบาท 
หนี้สินรวม 20,675.69 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,081.12 ล้านบาท 
รายได้ 47,751.87 ล้านบาท 
ก าไรสุทธิ 817.05 ล้านบาท 
ก าไรต่อหุ้น 0.89 บาท/หุ้น 

 

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี ้
สินทรัพย์รวม 21,811.95 ล้านบาท 
หนี้สินรวม 15,767.25 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,044.70 ล้านบาท 
รายได้ 33,084.82 ล้านบาท 
ก าไรสุทธิ 1,249.75 ล้านบาท 
ก าไรต่อหุ้น 1.36 บาท/หุ้น 
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เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการขยายงานของบริษัทฯในปี 2555 มีผลกระทบกับเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทหรือไม่อย่างไร และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ทางบริษัทฯ มีความเห็นว่ามีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีหรือไม่ดี 
 กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่าในเรื่องของการลงทุนของบริษัทในปี 2555 ไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัท เนื่องจากในการลงทุนในปี 2555 ถึงแม้จะมีการลงทุนในธุรกิจที่เพิ่มข้ึนมาก แต่เงินทุนท่ีใช้ไปนั้นไม่สูงมากนัก เงินทุน
หมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่นั้นเพียงพอส าหรับการลงทุนในปี 2555 โดยการลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อที่ประเทศ
เวียดนามจ านวน 2 บริษัทน้ันใช้เงินลงทุนไปเพียง 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.0 ล้านบาท ส่วนการลงทุนธุรกิจ
ใน EAST MALAYSIA ที่เป็นการซื้อสินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมนั้นใช้เงินลงทุนไป 7.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือ
ประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นการลงทุนที่มูลค่าไม่สูงมากนักและคาดว่าจะมีผลตอบแทนที่ดี ฉะนั้นการลงทุน
ในครั้งนี้จึงถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจทั้งการขายแบบค้าส่งขนาดใหญ่ รวมถึงการขายแบบค้า
ปลีกลงไปในแต่ละประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือเป็นผู้จัดจ าหน่ายแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ดังนั้นการได้ธุรกิจที่
ด าเนินการค้าปลีกในประเทศต่างๆนั้น ในระยะยาวจะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในต่างประเทศ ส่วนการลงทุนในประเทศ
ในที่เป็นคลังสุขสวัสดิ์ถือเป็นการลงทุนที่ท ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถที่
จะใช้งานได้ จะได้ช่วยลดต้นทุนในการล าเลียงสินค้ามาสู่ตลาดที่มีความต้องการใช้แก๊สแอลพีจีมากที่สุดคือใน
กรุงเทพมหานคร และในขณะเดียวกันเองบริษัทฯ ยังสามารถที่จะใช้พืน้ท่ีของคลังสุขสวัสดิ์ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการ
คอนเทนเนอร์ได้อีกด้วย ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการช้ีแจงว่าในปี 2555 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี
ก าไรที่มาจากการด าเนินธุรกิจหลักที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยก าไรที่มาจากการด าเนินธุรกิจหลัก (Core 
Business) ของบริษัทฯ ในปี 2555 เท่ากับ 817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.7% จากปี 2554 ที่ 496 ล้านบาท (ไม่รวมก าไรจาก
การซื้อธุรกิจจ านวน 498 ล้านบาท) ในช่วงของปี 2554 และปี 2555 เป็นช่วงที่เริ่มมีการลงทุน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการที่
จะเก็บเกี่ยวในสิ่งท่ีได้ลงทุนไป อีกทั้งในปี 2555 มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดสินค้าแอลพีจีค่อนข้างแรง ส่งผลให้ราคา
แอลพีจีมีความผันผวนมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งหากอยู่ในช่วงปีที่เหตุการณ์ปกติผลประกอบการควรที่จะดีกว่านี้ค่อนข้างมาก
จากศักยภาพท่ีบริษัทมีอยู่ 
 

 คุณประสาร อนิวรรตสถิต ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากดูจากข้อมูลสรุปงบการเงิน จะเห็นได้ว่าตัวเลขในส่วนของ
รายได้กับสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ดี แต่ตัวเลขในส่วนของอัตราก าไรสุทธิ และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์นั้นลดลง
มาก ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าสิ่งท่ีลงทุนไปนั้นถูกทางแล้วหรือไม่ 
 กรรมการผู้จัดการช้ีแจงว่าฝ่ายบริหารยังมีความมั่นใจในธุรกิจที่ได้ลงทุนเพิ่มไป ผลดีของการลงทุนเพิ่มขึ้นนั้นที่
เห็นได้ชัดเจนคือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากยอดจ าหน่ายที่เพิ่มข้ึนจากลูกค้าใหม่ๆในภูมิภาคซึ่งมาจากการขยายธุรกิจออกไปยงั
ต่างประเทศ โดยในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มียอดการน าเข้าและส่งออกเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน รวมถึง
สินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อัตราก าไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลดลงนั้น จากที่ได้ช้ีแจงในส่วน
ของผลการด าเนินงานการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคือราคาอ้างอิงแก๊ส
แอลพีจีในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจอ่ืนท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก ในอดีตบริษัทฯ เองไม่มีผลกระทบในเรื่องของปัจจัยภายนอก
ประเทศต่อผลประกอบการ ขายได้มากเท่าไรก็จะได้ก าไรที่เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น แต่บริษัทจะเติบโตไปอย่างช้าๆตามความ
ต้องการใช้แก๊สภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้น เฉลี่ยเพียง 9-10% ซึ่งบริษัทไม่มีความต้องการที่จะเติบโตไปแบบนั้น 
บริษัทต้องการเป็นผู้น าในการค้าแก๊สแอลพีจี และมีความต้องการที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากศักยภาพท่ีบริษัทมีอยู่ 
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 คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าธุรกิจการให้บริการคอนเทนเนอร์จะสามารถสร้างผลก าไรได้ร้อยละ
เท่าไร และในการลงทุนซื้อธุรกิจในประเทศเวียดนามและมาเลเซียของปัจจุบันด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไร 
สุดท้ายในปี 2556 ที่บริษัทมุ่งหวังจะสร้างผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นนั้ น ช่วยบอก
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร และค าถามสุดท้ายในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงหากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินที่
คลังสาธุประดิษฐ์จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท 
 เลขานุการคณะกรรมการได้ช้ีแจงในเรื่องของการสัญญาเช่าที่ดินที่คลังสาธุประดิษฐ์ โดยปัจจุ บันบริษัทได้
ด าเนินการต่อสัญญากับทางเจ้าของที่ดินออกไปอีก 3 ปีแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากสัญญาเดิมที่จะหมดลงใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ส าหรับในเรื่องของการซื้อธุรกิจในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ บริษัทได้มีการวางมัดจ าไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และได้มีการปิดโอนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา แต่ในส่วน
ของการซื้อธุรกิจในประเทศมาเลเซียนั้นอยู่ในระหว่างด าเนินการโอนสินทรัพย์และธุรกิจซึ่งยังไม่เรียบร้อย ส าหรับธุรกิจคอน
เทนเนอร์บริษัทได้เริ่มเปิดใช้งานได้แล้วในเรื่องของการใหบ้ริการผ่านท่า แต่ยังไม่ได้เปิดใช้แบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากในส่วน
ของโกดังที่ใช้ในการวางสินค้ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 
 กรรมการผู้จัดการกล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของเป้าหมายในปี 2556 ตามที่ได้เรียนไปตลาดแอลพีจีในประเทศ
ไทยบริษัทเองมีความมั่นคงและเติบโตไปพร้อมๆกับความต้องการของตลาดซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยราว 9-10% ส่วนตลาดแอล
พีจีในต่างประเทศบริษัทเองก็มีความมั่นใจในการเพิ่มยอดจ าหน่ายทุกๆปี ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีเป้าหมายในเรื่องของรายได้
ที่จะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปี 2555 ทีผ่่านมา 
 

  เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระ
นี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ตามที่ผู้สอบบัญชี คือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)ในปี 2555 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฎใน
เอกสารรายงานประจ าปีท่ีบริษัทจัดส่งให้ผู้ถอืหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
  - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 687,300,442 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน   687,291,942  เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9987 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            8,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0012 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ในอัตรา
หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินประมาณ 137.84 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 229.73 ลา้นบาท 
 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่
ปรากฎรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 และปิดพักสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 
2556 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในการจ่ายเงินปันผลสัดส่วนของเงินปันผลต่อก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 
29.41 แต่นโยบายของบริษัทได้บอกไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
ท าไมบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลได้น้อยกว่านโยบายที่ก าหนดไว้ 
 กรรมการผู้จัดการช้ีแจงว่าตามที่ได้เรียนกับท่านผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้าน้ีว่าในการลงทุนของบริษัทนั้น ถึงแม้จะไม่ได้
มีผลกระทบในเรื่องของกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ก็เนื่องมาจากบริษัทได้เตรียมสัดส่วนในเรื่องของ
เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนไว้ ไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ก็ดี การใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทก็ดี แต่ก็ไม่ได้หมายความถึง
บริษัทมีกระแสเงินสดส่วนเกินมากในการที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบาย นั่นเป็นเพราะบริษัทมีข้อก าหนดในการด ารง
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อัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้ที่ก าหนดให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เท่า เนื่องจากการ
จ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นลดลง และอาจจะส่งผลให้อัตราส่วนหน้ีสินนั้นเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทจึง
ได้ขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณากัน
อย่างถี่ถ้วนแล้วส าหรับอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลมีความเหมาะสมส าหรับปีนี ้
 

 คุณศรีสกุล วิวัฒน์ธนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าส่วนของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมจ านวน 871.05 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัทที่มีก าไร 1,249.75 ล้านบาทนั้นแสดงว่าในส่วนของบริษัทย่อยมีผล
ประกอบการที่ขาดทุนหรือไม่ จึงท าให้ก าไรของงบการเงินรวมลดลงไป รวมถึงอยากทราบว่าบริษัทมีบริษัทย่อยอยู่ทั้งหมดกี่
บริษัท และหากมีบริษัทย่อยที่ขาดทุนจะมีวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
 กรรมการผู้จัดการช้ีแจงว่าในเรื่องของก าไรสุทธิของบการเงินรวมและก าไรสุทธิของงบเฉพาะบริษัทนั้นการที่งบ
การเงินรวมน้อยกว่างบเฉพาะบริษัทไม่ได้หมายความว่าบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ขาดทุน แต่บริษัทย่อยนั้นมีก าไรและ
จ่ายปันผลมาที่บริษัทแม่ ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะบริษัทนั้นมีก าไรที่สูงกว่า เนื่องจากเงินปันผลจะถูกบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนและถือรวมเป็นก าไรส าหรับงวดของปีนั้นๆ เช่นเดียวกันหากบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ไม่ดี ไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลมาให้กับบริษัทแม่ได้ ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทก็อาจจะไม่สูงเท่านี้ 
 กรรมการผู้จัดการช้ีแจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีบริษัทย่อยอยู่ทั้งหมด 17 บริษัท 1.บมจ. ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิ
คัลส์ 2.บจก.ลัคกี้ แคร์ริเออร์ 3.บจก.สยามควอลิตี้ สตีล 4.บจก.สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท 5.บจก.สยามสุขสวัสดิ์ 
6.SIAMGAS HK CO., LTD. 7.SUPERGAS CO., LTD. 8.SINGGAS (LPG) PTE LTD. 9.SIAMGAS TRADING CO., LTD. 
10.UNITEDGAS & PETROCHEMICALS SDN. BHD. 11.MYGAZ SDN. BHD. 12.บจก.เคมิคัลส์แก๊ส ขนส่ง 13.บจก.
สยามลัคกี้ มารีน 14.SINOSIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. 15.SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. 
16.SG GAS SDN.BHD. 17.บจก.สยามนทลิน โดยรายละเอียดการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทสามารถดูได้จากรายงาน
ประจ าปี 2555 ได้ที่หน้า 30-34 ส าหรับบริษัทย่อยที่มีผลประกอบการที่ขาดทุนขอรายงานว่ามีบจก.สยามเอทานอล เอ็กซ์
ปอร์ท (“SEEC”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล ซึ่งบริษัทได้ซื้อมาเมื่อปี 2551 โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 
โดยภายหลังที่ได้ซื้อมา ภาพรวมของธุรกิจเอทานอลไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐท่ีได้เคยมีนโยบายไว้ว่าประเทศ
ไทยจะยกเลิกการขายน้ ามันเบนซิน 91 และจะให้ขายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 แทน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นไปตามที่
ภาครัฐได้เคยมีนโยบายไว้ อีกทั้งบริษัทผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่เอง รวมถึงธุรกิจโรงงานน้ าตาลขนาดใหญ่ เริ่มหันมาท าธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายเอทานอล ท าให้การมีแข่งขันสูงในเรื่องของราคา ส่งผลให้ธุรกิจเอทานอลที่ไม่ได้มีโรงงานน้ าตาล และโรงกลั่น
น้ ามันเป็นของตนเองนั้น ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากรวมถึงบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลของ
บริษัทด้วย เนื่องจากวัตถุดิบมีต้นทุนที่สูงและไม่เพียงพอ ส่งผลให้ราคาขายนั้นก็แข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ไม่ค่อยได้  โดย
บริษัทเองก็เข้าใจถึงปัญหาของธุรกิจเอทานอลในขณะนี้ดี ซึ่งบริษัทก็ได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะขายธุรกิจ
ดังกล่าวออกไปในอนาคต ส่วนบริษัทย่อยอื่นน้ันยังมีผลประกอบการที่มีก าไรและมีแนวโน้มที่ดี 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 693,439,942 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน   693,375,542  เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9907 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           55,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0080 
งดออกเสียง จ านวน             8,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0012 
 

มติท่ีประชุม 
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 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตรา 
0.40 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 รายดังนี้ 
 1. นายวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ ์ กรรมการ 
 3. นายวิโรจน์   คลังบุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 
3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ท้ังนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
  - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลดังนี ้
 

 ช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1. นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ ์ 688,180,142 99.2414 5,174,800 0.7462 85,000 0.0122 
2. นายสุทธิพงศ์  วสุวณิชพันธ์ 693,283,842 99.9774 71,100 0.0102 85,000 0.0122 
3. นายวิโรจน์  คลังบุญครอง 688,251,242 99.2517 5,103,700 0.7359 85,000 0.0122 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม ตามที่เสนอ 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

15 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ  
แถลงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ 

ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ  นาย
สมชาย กอประสพสุข เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน  
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย กอประสพสุข เป็นกรรมการ

บริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งนายสมชาย กอประสพสุข เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการท างานกับบริษัทฯ 
มาอย่างยาวนาน โดยปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ซึ่งดูแลและบริหารคลังและโรงอัดบรรจุ
ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงยังเป็นกรรมการของบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งทางรถ ซึ่งจากประสบการณ์และ
การท างานอยู่ในกลุ่มบริษัทมานาน จะสามารถช่วยเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
  - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 693,442,042 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน    688,247,242  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.2508 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       5,174,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.7462 
งดออกเสียง จ านวน            20,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0028 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังนายสมชาย กอประสพสุข เป็นกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ SGP ประกอบด้วย 

- ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 เท่ากับ 3,216,230.00 บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 
268,020.00 บาท (เฉพาะประธานกรรมการ) 

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2556 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
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- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2556 เท่ากับ 804,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นราย
เดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน 

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณากลั่นกรอง
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก าไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าส าหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบนั้นไม่สมควรที่จะปรับขึ้นแล้ว เนื่องจากว่าค่าตอบแทนส าหรับปีท่ีผ่านมาก็ถือว่าสูงแล้วหากเปรียบเทียบกับบริษัท
อื่นๆที่มีขนาดที่ใหญ่และผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า 
 เลขานุการคณะกรรมการขอบคุณส าหรับค าแนะน าจากท่านผู้ถือหุ้น และจะได้น าไปเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อไป 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 693,444,052 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน   693,362,152  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9881 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           65,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0095 
งดออกเสียง จ านวน            16,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0023 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ  
 แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกส านักงานสอบบัญชีประจ าปี 2556 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เนื่องจากมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  โดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปี 2556 เป็นเงิน 1,800,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 250,000 บาท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบเีอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 โดยก าหนด
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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 1. นายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526) และ/หรือ 
 2. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) และ/หรือ 
 3. นายประสิทธ์ิ  เยื่องศรีกุล    (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174) และ/หรือ 
 4. นายสมชาย  จิณโณวาท   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271) 
 

 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบ
บัญชีงบการเงินของบริษัทฯประจ าปี 2556 ตามทีไ่ด้เสนอไป 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
  - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 693,444,052 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน   693,437,052  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9989 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            7,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0010 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) และ/หรือ
นางสาวอมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือนายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล 
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174) และ/หรือนายสมชาย  จิณโณวาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) แห่ง
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 1,800,000 บาท 
 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ต๋ัวแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 20,000.0 ล้านบาท 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่าสืบเนื่องจากท่ีบริษัทได้เคยมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลก
เงิน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท เมื่อคราวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2552 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ตามล าดับ ซึ่งบริษัทมีวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการใช้วงเงินดังกล่าวออกไปจ านวน 9,115 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดการออกหุ้นกู้   จ านวน 4,500 ล้านบาท 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2555    ออกหุ้นกู้ 
รายละเอียดการออกตั๋วแลกเงิน   จ านวน 4,615 ล้านบาท 
ณ 31 ธันวาคม 2554    ออกตั๋วแลกเงินไปจ านวน 605 ล้านบาท 
ณ 31 ธันวาคม 2555    ออกตั๋วแลกเงินไปจ านวน 2,261 ล้านบาท 
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ณ 23 เมษายน 2556    ออกตั๋วแลกเงินไปจ านวน 1,749 ล้านบาท 
โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมียอดตั๋วแลกเงินคงค้างจ านวน 1,709 ล้านบาท จากการใช้วงเงินเพื่อออกตั๋วแลกเงินไป

จ านวน 4,615 ล้านบาท เนื่องจากการออกตั๋วแลกเงิน วงเงินจะถูกสะสมไปเรื่อยๆโดยไม่มีการตัดออกไปเมื่อบริษัทได้มีการ
ช าระยอดคงค้าง ท าให้วงเงินที่บริษัทได้ขอไว้ที่ 13,000 บาทนั้น อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะออกตั๋วแลกเงินใหม่เพื่อ
ทดแทนฉบับเดิม รวมถึงกรณีของหุ้นกู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีวงเงินคงเหลือท่ีจะสามารถท าการออกหุ้นกู้ และ/หรือ
ตั๋วแลกเงินเท่ากับ 3,885 ล้านบาท ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินจึงขอมติ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการออกเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตั๋วแลกเงินในวงเงินอีก 20,000 ล้านบาทเพิ่มเติมจากวงเงิน
ที่ได้เคยขออนุมัติไปแล้วจ านวน 13,000 ล้านบาท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 อนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 
20,000.0 ล้านบาท โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตั๋วแลกเงิน ดังนี้ 
 

รายละเอียดหุ้นกู้ 
ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้น

กู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้จากการแปลสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้น
กู้มีอนุพันธ)์ ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ 

จ านวนเงิน 
และสกุลเงิน 

: ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจ านวนไม่
เกิน 2 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นใน
จ านวนที่เทียบเท่าค านวณตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนใน
วงจ ากัด หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้น้ัน หุ้นกู้อาจเสนอขาย
ให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือเสนอขายบางส่วน 
และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร หุ้นกู้อาจ
ออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็
ได้ 

อัตราดอกเบี้ย 
และผลตอบแทน 

: อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

ระยะเวลาไถ่ถอน : ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน 
บริษัทอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและข้อก าหนดของหุ้นกู้ท่ีออก ณ เวลานั้น ๆ  

 

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน 
ประเภท : ตั๋วแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 
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จ านวนเงินรวม 
 

: ต้นเงินของตั๋วแลกเงินเมื่อนับรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมี
จ านวนไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนใน
วงจ ากัด หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เสนอขายตั๋วแลกเงินนั้น ตั๋วแลกเงิน
อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือเสนอ
ขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่บริษัทจะ
เห็นสมควร ตั๋วแลกเงินอาจออกและเสนอขายแยกจากหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอ
ขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ 

อัตราดอกเบี้ย 
และผลตอบแทน 

: อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขาย
ตั๋วแลกเงินหรือเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของตั๋วแลกเงินที่ออก ณ เวลาดังกล่าว 
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วแลก
เงินน้ัน 

อาย ุ : พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน 
เงื่อนไข : บริษัทฯ สามารถออกตั๋วแลกเงินมาทดแทนตั๋วที่ครบก าหนดแล้ว โดย ณ ขณะใดๆ ภาระ

หนี้รวมของตั๋วแลกเงินต้องไม่เกินจ านวนเงินรวมของตั๋วแลกเงินที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม 
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณประสาร อนิวรรตสถิต ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในรายละเอียดของหุ้นกู้ท าไมจึงไม่ก าหนดระยะเวลาการไถ่ถอน 
 เลขานุการคณะกรรมการช้ีแจงว่าในเง่ือนไขและรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น จะ
เป็นการเสนอเพื่อไม่ให้เป็นการจ ากัดขอบเขตจนเกินไป แต่เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสภาวะตลาดของ
หุ้นกู้ในช่วงเวลานั้นๆ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการคณะกรรมการฯประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังสิ้น 693,444,052 เสียงดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน    688,225,852  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.2474 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       5,194,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.7490 
งดออกเสียง จ านวน           24,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0034 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือต๋ัวแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพ่ิมเติมจากวงเงินที่ได้เคยขออนุมัติ
ไปแล้วจ านวน 13,000 ล้านบาท เมื่อคราวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ในวงเงินไม่
เกิน 10,000 ล้านบาท 
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วาระที่ 10   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค าแนะน า สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้ 

 

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปี 2555 ที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แถลงผลประกอบการของ

บริษัทว่ามีผลประกอบการที่ดี แต่สาเหตุใดราคาหลักทรัพย์ของบริษัทถึงไม่ได้เพิ่มขึ้น บริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน
หรือไม่ถึงท าให้ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวลดลงมาโดยตลอด และประเด็นสุดท้ายคือบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัทบ้างหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการช้ีแจงประเด็นค าถามว่าปัจจัยของราคาหลักทรัพย์นั้นประกอบด้วยหลายปัจจัย ปัจจัยแรกก็คือ
ผลประกอบการของบริษัท ซึ่งแท้จริงแล้วปัจจัยของผลประกอบการควรที่จะเป็นปัจจัยหลักในการสะท้อนราคาหุ้น แต่ ใน
ความเป็นจริงนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ด้วย อาทิเช่น การคาดการณ์การเติบโตของบริษัท, แนวโน้มของ
การใช้พลังงานและปริมาณพลังงานท่ีมีอยู่ ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงมุมมองของนักลงทุนด้วยเช่นกัน ส าหรับผลประกอบการ
ของบริษัทน้ันไม่มีผลประกอบการที่มีผลขาดทุน และส าหรับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเยี่ยม
ชมกิจการ บริษัทมีความยินดีที่จะให้ทางท่านผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการเพื่อที่จะได้รับทราบขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้อย่างชัดเจน โดยในปีนี้จะได้มีจดหมายตอบรับเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 

 คุณประสาร อนิวรรตสถิต ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีประมาณการรายได้ส าหรับปี 2556 นี้หรือไม่ เนื่องจากเห็น
ว่ามีการลงทุนในต่างประเทศ อยากทราบว่าสัดส่วนในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร และ MARGIN เป็นอย่างไร 
และค าถามสุดท้ายคือบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร 
 กรรมการผู้จัดการช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่าประมาณการรายได้ที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยจะเติบโตขึ้นร้อยละ 15 
จากปีที่ผ่านมา ส าหรับสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ในส่วนของ MARGIN 
นั้น ในต่างประเทศจะมีก าไรขั้นต้นอยู่ประมาณ 1-2% ซึ่งจะดูว่าค่อนข้างเป็นอัตราที่ต่ า แต่การท าธุรกิจในต่างประเทศ
บริษัทจะเน้นการขายที่ปริมาณขายมากกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการขายแบบค้าส่งขนาดใหญ่ ส่วนในประเทศนั้นมีก าไร
ขั้นต้นประมาณ 10% ส าหรับเรื่องของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินน้ัน ในการด าเนินธุรกิจบริษัทเองไม่ได้รับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงิน เนื่องจากในประเทศบริษัทซื้อและขายเป็นเงินบาท ส่วนในต่างประเทศนั้น
บริษัทซื้อและขายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือในทางบัญชีส าหรับรายการค้าแก๊สต่างประเทศ 
บริษัทจะต้องบันทึกบัญชีรายการซื้อแก๊สด้วยอัตราแลกเปลี่ยนขายของธนาคาร และบันทึกบัญชีรายการขายด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนซื้อของธนาคาร ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนซื้อและขายของธนาคารก็มีส่วนต่างกันอยู่แล้วโดยปกติ 
 คุณประสาร อนิวรรตสถิต ผู้ถือหุ้นสอบเพิ่มเติมว่าราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่มีข่าวว่าทางภาครัฐจะมีการ
ลอยตัวแก๊ส ราคาหลักทรัพย์ก็จะตอบสนองในทางที่ดี ไม่ทราบว่าการลอยตัวแก๊สมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่ 
 กรรมการผู้จัดการช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่ากรณีถ้าเป็นการลอยตัวแก๊สนั้นบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมี
คลังที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งมีความพร้อมในการน าเข้ามากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ แต่หากเป็นกรณีของการปรับขึ้นราคาบริษัทจะ
ได้ประโยชน์จากสต๊อกที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น 
 

 คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในรายงานประจ าปีของบริษัทมีผลประกอบการของบริษัทย่อยจ านวน 
17 บริษัทหรือไม่ 
 เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในรายงานประจ าปีจะไม่มีในส่วนของผลประกอบการของบริษัทย่อย
แต่ละบริษัท แต่จะเป็นการจัดท าในรูปของงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีโดยทั่วไป 
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 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม
และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.40 น 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ_______________________ประธานกรรมการ 
              ( พลเอกชัยสิทธ์ิ  ชินวัตร ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขานุการคณะกรรมการ 
                ( นางจินตณา  กิ่งแก้ว ) 



ATTACHMENT 3

Profile of director retiring by rotation and who are director nominees to be re-elected

of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limted

Information of persons for directorship No. 1

Name - Surname - Gen.Chaisit Shinawatra

Position - Independent director and Chairman of director

Birth of Date/Age - 25 June 1945 / 69 year

Nation - Thai

Educational Credential - Chulachomklao Royal Military Academy Class 16
- Command and General Staff College Class 57
- National Defence College Class 40
- Engineer Course Class at Colonel Fort Cow Bell,

Virginia USA

Training experience - Certificate of Thai Institute of Directors(IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP)

Working Experiences - 2002 - 2003 Assistant Commander in Chief | Royal Thai Armed Forces
- 2003 - 2004 Commander in Chief | Royal Thai Armed Forces
- 2004 - 2005 Chief of Defend Forces | Royal Thai Armed Forces
- 2003 - 2006 Director | Sport Authority of Thailand
- 2002 - 2006 Director | Provincial Electricity Authority
- 2003 - 2006 Vice Chairman | Thai Military Bank PCL
- Since 2011 Advisor to the Prime Minister
- Since 2008 Honorary Advisory | Thai Sumsung Electronics Co., LTd.
- Since 2006 Independent Director and Chairman | Siam Gas and Petrochemical PCL.
- Since 2005 Vice Chairman | Olympic of Thailand under Royal Patronage
- Since 2003 Chairman | Muay Thai Federation
- Since 2003 Honorary Advisory | National Council of Boy Scouts

Share holder ratio (As of 11 March 2014) :
- None (0% of total shares)
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ATTACHMENT 3

Profile of director retiring by rotation and who are director nominees to be re-elected

of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limted

Information of persons for directorship No. 2

Name - Surname - Mr.Harn Chiocharn

Position - Independent director and Member of Audit Committee

Birth of Date/Age - 28 May 1945 / 69 year

Nation - Thai

Educational Credential - Bachelor degree in law faculty at Thammasat University
- Degree in government with private class 6

National Defence college

Training experience - Certificate of Thai Institute of Directors(IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP)

Working Experiences - Since 2008 Independent director and Member of Audit Committee
Uniquegas and Petrochemicals PCL.

- Since 2006 Independent director and Member of Audit Committee
Siamgas and Petrochemicals PCL.

- Since 2005 Independent director and Member of Audit Committee
Thai Industry and engineering Service PCL.

- 2006 – 2007 Managing Director | Bangkok First Investment & Trust PCL
- Feb - May 2006 Advisor | Bangkok First Investment & Trust PCL
- July – Oct 2005 Deputy Managing Director | Asset Management Corporation
- May – July 2005 (Acting) Managing Director | Asset Management Corporation
- 2003 - 2005 Assistant Managing Director | Asset Management Corporation
- 2000 - 2003 Director of Corporate security and legal document

Asset Management Corporation

Share holder ratio (As of 11 March 2014) :
- 30,000 shares (0.003% of total shares)

23



ATTACHMENT 3

Profile of director retiring by rotation and who are director nominees to be re-elected

of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limted

Information of persons for directorship No. 3

Name - Surname - Mrs.Sudjit Divari

Position - Independent director and Member of Audit Committee

Birth of Date/Age - 8 December 1947 / 67 year

Nation - Thai

Educational Credential - Bachelor degree of accounting
Faculty of Commerce and Accounting | Chulalongkorn University

- Master degree of Business Administration
Faculty of Commerce and Accounting | Thammasat University

- MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

Training experience - Certificate of Thai Institute of Directors(IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certificate Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)


Working Experiences - Since 2008 Independent director and Member of Audit Committee
Uniquegas and Petrochemicals PCL.

- Since 2008 Independent director and Chairman of Audit Committee
Credit Foncier Lynn Phillip Mortgage Co.,Ltd.

- Since 2006 Independent director and Member of Audit Committee
Siamgas and Petrochemicals PCL.

- Since 2004 Director and Member of Audit Committee
Rosa Property Development PCL.

- 2004 – 2007 Director and Chairman of Audit Committee
Sunwood Industry PCL.

- 1997 – 2010 Executive Director
United Factoring (1993) Co.,Ltd.

- 1999 – 2011 Director and Chairman of Audit Committee
Wave Entertainment PCL.

Share holder ratio (As of 11 March 2014) :
- 1,500,000 shares (0.163% of total shares) 24
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กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
Details of Independent Director who can be a proxy 

 
ชื่อ นายวิโรจน์  คลังบุญครอง  อายุ 70 ปี 
Name Mr.Viroj    Klangboonklong Age  70  years 
 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Independent Director and Chairman of Audit Committee 
 
การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ : 0.01 % 
Share holder ratio :    0.01 % 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ AGM คร้ังนี้ : ไม่ม ี
Interest in the agenda considered :   No 
 
ประวัติการศึกษา 
Educational Credential 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Bachelor degree in Engineering faculty of Chulalongkorn University 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master Degree in Business Administration of Thammasat University 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี 
Mechanical Engineering of Asian Institute of Technology (AIT) 

 

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
Training experience 

- ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
Certificate of Thai Institute of Directors Association,  
Directors Certificate Program 

 
ประสบการณ์ท างาน 
Working Experiences 
2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส ์
Independent Director and Chairman of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL. 
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2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส ์
Independent Director and Chairman of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL. 
2546 – 2549 / 2003 - 2006 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง 
Independent Director and Member of audit committee, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL. 
2545 – 2548 / 2002 - 2005 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
Director General, Department of Energy, Ministry of Energy 
2544 – 2545 / 2001 - 2002 
วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Senior Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2540 – 2544 / 1997 - 2001 
นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2535 – 2540 / 1992 - 1997 
ผู้อ้านวยการกองควบคุมน้้ามันเชือ้เพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ  กระทรวงมหาดไทย 
Director of Division control, Department of Public works, Ministry of Interior 

 
ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน 
หรือส้าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันท่ี 21 เมษายน 2557 ตามที่อยู่
ดังนี ้
In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the complete 
Proxy Form with a certificated copy of ID card or the affidavit to the Company within April 21, 2014 at 
the following address: 
 
  หนังสือมอบฉันทะ  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ากัด(มหาชน) 
  ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
  ช้ัน 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขท่ี 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 
  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท ์ : 662 120 9945  โทรสาร   : 662 120 6008 
 
  Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 
  Corporate Secretary Department 
  30th Floor, The Palladium Building, 553 Ratchaprarop Road, Makkasan, 
  Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand 
 Tel  : 662 120 9945  Fax  : 662 120 6008  



Attachment#5 

27 
 

-Translation- 
 

Articles of Association Related to Shareholders’ Meeting 
of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 

 
Shareholders’ Meeting 
Article 13.  Prior to each Shareholders’ meeting, the Company may temporarily suspend the 

registration of share transfer but in no case shall it be longer than 21 days before the 
date of the meeting whereupon it shall announce this to shareholders in advance at the 
Head Office and all branches not less than 14 days prior to the commencement day of 
suspending the registration of share transfer.  

 

Director’s Qualification 
Article 14.  The Board of Directors shall comprise of not less than 5 Directors, provided that not less 

than half of the Directors must reside in Thailand.  
 

Article 15.  The Shareholders’ meeting shall elect Directors in accordance with the following rules 
and procedures: 
(1) Each shareholder shall be entitled to the number of votes equivalent to the number 

of share held by him; one share shall have one vote  
(2) Each shareholder may exercise all the votes he has to elect one or more Directors, 

provided that he may not split his votes among any such persons. 
(3) The person receiving the highest number of votes in respective order shall be 

appointed Directors depending on the requirement of Directors set at such time. In 
the event that a number of persons receives an equal number of votes for the last 
Directorship rendering the number of Directors more than is required at such time, 
the Chairman of the meeting shall have a casting vote.  

 

Article 16.  At every annual ordinary meeting, one-third of the Directors shall retire from office. If the 
number of Directors is not a multiple of three then the number nearest to one-third must 
retire from office.    
The Directors who are to retire during the first and second year following the registration 
of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent years, the Directors who 
have been longest in the office shall retire. 

  A retiring Director is eligible for re-election.   
 

Article 20.  The Company may, by resolution passed by any Shareholders’ meeting, remove a 
Director prior to completion of his term of office. The resolution put to the vote of 
meeting shall be decided by majority of not less than three-fourths of the number of 
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Shareholders present and eligible to vote, and also not less than half number of shares 
held by Shareholders present and eligible to vote.    

 

Director’s Remuneration  
Article 27.  Directors shall be entitled to remuneration in the form of salary, meeting allowance, 

pension, bonus, other allowance considered by the shareholders’ meeting. The Directors’ 
remuneration may be fixed or specified from time to time according to the regulation laid 
out, or let it remain effective until there is change. Moreover, a Director is also entitled to 
a per diem or any fringe benefits according to the Company’s regulations.    
The provision in the first paragraph shall not affect the rights of an office or an employee, 
who has been appointed a director, to receive the remuneration and benefits in his 
capacity as an office or an employee of the Company.  
The remuneration stated in the first and second paragraphs must be in line with the 
Public Limited Company Act, and the Securities and Exchange Act. 

 

The Shareholders’ Meeting 
Article 32.  The Board of Directors shall organize a shareholders’ meeting to be held as an annual 

general meeting within 4 months from the end of each accounting year of the Company. 
All other shareholders’ meeting, apart from the aforesaid meeting, shall be called 
extraordinary meetings. 
The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders at any 
time it deems appropriate. The shareholders holding not less than one-fifth of the 
aggregate of the shares distributed, or not less than 25 shareholders holding not less than 
one-tenth of the aggregate of the shares distributed, may be at any time request in 
writing that the Board of Directors summon an extraordinary meeting, provided that the 
reasons for summoning such meeting be clearly stated in such request. In such event, the 
Board of Directors must organize a shareholders’ meeting to be held within 1 month from 
the date of the receipt of the request from the shareholders. 

 

Article 33.  To summon a Shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare a notice 
thereof specifying the place, the day and time, the agenda and the matters to be 
proposed at the meeting by clearly describing those matters which are to be proposed 
for acknowledgement, approval or consideration, including the submission of any 
comments by the Board of Directors on such matters (if any), together with any relevant 
details as may be reasonable. Such notice shall be sent to the shareholders and the 
Registra not later than 7 days prior to the date of such meeting and published by 
newspapers for 3 consecutive days not later than 3 days prior to the date of the meeting.  
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The place of Shareholders’ meeting may be held in the province in which the Company’s 
head office is located or in any other places, taking into consideration the convenience of 
shareholders.    

 

Article 38.  At least the following business should be transacted at an annual general meeting  
(1)  Acknowledgement of the Board of Directors’ report on the operation of the 

Company during the previous year  
(2) Approval of the balance sheets and the profit and loss accounts 
(3)  Approval as to the appropriate of profits    
(4) Election of the directors to replace those retiring by rotation    
(5)  Appointment of an auditor and approval the audit fee of the Company(6) Considering 

other matters (if any)  
 

Article 42.  The Board of Directors shall submit and enclose the following document with the notice 
of the Annual General Meeting of Shareholders:  
(1)  The Balance Sheet and Statement of Income which have been reviewed and audited 

by the Company’s auditor.  
(2)  The Board of Directors’ annual report 

 

Article 45.  The auditor must not be a director, an office, an employee or any office holder of the 
Company.    

 

Article 46.  The auditor has the power to examine accounts, any other documents and evidence 
concerning income, expenditure, assets and liability of the Company. In this regard, the 
auditor is authorized to inquire the Board of Directors, an officer, an employee, any office 
holder of the Company, and the Company’s representative in declaring facts or 
submitting document and evidence relating to the Company’s business operations.   

 

Article 47.  The auditor has duty to be present at the Shareholders’ meeting of the Company every 
time the Balance Sheet, profit and loss accounts and problems concerning the account of 
the Company are considered in order to give explanation on the auditing to the 
shareholders.   

 

Proxy and Voting 
Article 34.  In the Shareholders’ meeting, not less than 25 shareholders present in person or 

represented by proxy (if any) or not less than one-half of the total shareholders, 
whichever is less, holding not less than one-third of the aggregate of the shares 
distributed, must be present at a shareholders’ meeting to form a quorum.  
If, within an hour from the time appointed for any shareholders’ meeting, the quorum is 
not present as prescribed, the meeting, if summoned upon the requisition of 
shareholders, shall be dissolved. If such meeting had not been summoned upon the 



Attachment#5 

30 
 

requisition of the shareholders, another meeting shall be summoned and a notice of such 
meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the date of the 
meeting. At such meeting, no quorum shall be necessary.  

 

Article 35.  The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting. If the Chairman is absent or 
unable to perform his duties, the Vice Chairman shall preside at such meeting. If there is 
no Vice Chairman or he is absent or unable to perform his duties, the meeting shall then 
elect one of the shareholders presents at the meeting, who is also a director, to be the 
Chairman. In the event that such a shareholder who is also a director is absent or unable 
to perform his duties, the meeting shall elect one of the shareholders presents at the 
meeting to be the Chairman.    
For each voting, each shareholder shall have number of votes equivalent to the number 
of shares held by him; one share shall be counted as one vote. Otherwise, the Company 
issued preference share and specified its voting right to be less than ordinary share. 

 Unless otherwise requested by the least five shareholders and resolved as such, voting 
shall be conducted openly. If voting shall be conducted by taking poll, it shall be take in 
such a manner as directed by the Chairman.    

 

Article 36.  A shareholder may appoint any person as his proxy to attend the meeting and vote on 
his behalf, such proxy shall be made in writing and in the form prescribed by laws and 
submitted to the Chairman or other person designated by the Chairman at the meeting 
before the proxy attends the meeting. The proxy must be signed by the shareholder and 
specified with at the following details; 
(1) The number of shares held by the shareholder granting the proxy  
(2) The appointed proxy name  
(3) The number, date, month, and year of the meeting granting the proxy to attend and 

vote.    
In voting, the proxy shall have the same number of votes as are vested in the all grantors 
off proxy who is entitled to vote at that time, unless the proxy informs the meeting prior 
to the voting that he shall exercise the voting right of particular grantors; for such matter, 
the proxy shall specify the name of the shareholders granting the proxy and the number 
of shares held by him.    

 

Article 37.  The resolution of the meeting shall be as follows:  
(1)  For normal case, the resolution shall be passed by the majority of the shareholders 

presenting at the meeting and exercising their votes. If there is a case of an equality 
of votes, the Chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.  

(2)  For the following cases, the resolution shall be passed the majority of not less than 
three-fourths of the total votes of shareholders presenting at the meeting and having 
the voting right:    
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a.  Sell or transfer in whole or in substantial parts of the business of the Company 
to other person 

b.  Purchase or accept the transfer of the business of other public company or 
private company  

c.  Execute, amend or terminate the agreement relating to lease out in whole or in 
substantial parts of the business of the company, assign the other person to 
manage the business of the Company or merge the business of the Company 
with the business of the other person, which the objective is profit sharing.  

d.  Amend the Memorandum of Association or Articles of Association of the 
company.  

e.  Increase, decrease the capital, issue debenture, amalgamate or dissolve the 
Company.    

 

Dividend Payment and Net Profit Appropriation 
Article 43.  Dividend shall be paid only from profit and not from any types of fund. In the case that 

the Company has sustained any accumulated loss, no dividend shall be paid.  
Dividend shall be divided equally in accordance with the number of shares and by 
approval of the Shareholders’ meeting  
The Board of Directors may pay interim dividends from time to time to shareholders if the 
Company’s profit is adequate to do so. The board shall then report the same to the 
shareholder at the next meeting.    
Dividend shall be paid within one month from the date the resolution of the 
Shareholders’ meeting on the Board of Directors was adopted, as the case may be. A 
written notice shall be sent to the shareholders and a notice of payment of dividend 
shall also be published in the newspaper.   

 

Article 44.  The Company shall reserve not less than five percent of the annual net profit, less the 
accumulated loss carried forward (if any) until the reserve fund reaches not less than ten 
percent of the registered capital.  
The Board of Directors may propose to the Shareholders’ meeting for the reserved fund 
to be used for operating the Company’s business.   

 

Other Matters  
Article 3.  In case the Company or its subsidiary make a decision to enter into any connected 

transaction or acquisition or disposition of the assets of the Company or its subsidiary as 
specified by the Notification of the Stock Exchange of Thailand regulating listed 
companies’ connected transaction or acquisition or disposition of assets, as the case 
maybe, the Company shall comply with the rules and procedures stipulated by such 
Notifications.   
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เขียนที่………………………………………………………………......................................
Written at
วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจา้................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยูบ่้านเลขที.่....................................................... ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จงัหวดั......................................................................... รหัสไปรษณีย.์...............................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม…………………………………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุน้สามัญ………………………………………………………………….. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุน้บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อาย.ุ........................................ ปี อยูบ่้านเลขที.่...........................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั............................................................................................... รหัสไปรษณีย.์........................................................................................................ หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อาย.ุ.................................................. ปี อยูบ่้านเลขที.่...................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั.................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์.............................................................................................................. หรือ
Province Postal Code Or

* มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

* นายวโิรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonklong
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557
ในวนัศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมยแ์ฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 25, 2014 at 2.00 p.m. at Room Mayfair C the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachatewi, Bangkok or
on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
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หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก
Proxy Form A

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the

number of shares to several proxies to vote separately.
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เขียนที่………………………………………………………………......................................
Written at
วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจา้................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยูบ่้านเลขที.่....................................................... ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จงัหวดั......................................................................... รหัสไปรษณีย.์...............................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม…………………………………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุน้สามัญ………………………………………………………………….. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุน้บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อาย.ุ........................................ ปี อยูบ่้านเลขที.่...........................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั............................................................................................... รหัสไปรษณีย.์........................................................................................................ หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อาย.ุ.................................................. ปี อยูบ่้านเลขที.่...................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั.................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์.............................................................................................................. หรือ
Province Postal Code Or

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวโิรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonklong
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557
ในวนัศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมยแ์ฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 25, 2014 at 2.00 p.m. at Room Mayfair C the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachatewi, Bangkok or
on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
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ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข
Proxy Form B

Duty Stamp

20 Baht
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(4) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2556 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2556
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2013

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2556
Agenda 2 To certify the Company's 2013 operating results.

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติและรบัรองงบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2013

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556
Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2013 operating results.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually
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1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทประจ าปี 2557

Agenda 6 To approve the 2014 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557
Agenda 7 To approve the 2014 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี
Agenda 8 Other business ( if any )

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the
vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized
to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 36
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจา้
ได้กระท าเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate

the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the

Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ในวันศุกรท์ี ่25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร ์ซี โรงแรมเดอะเบอรเ์คลีย์
ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2014 at 2.00 p.m. at Room Mayfair C the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachatewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

วาระที่ …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda No …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda No …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda No …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ
Agenda No Subject: Election of Directors

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ............................................................... เขียนที่………………………………………………………………............................
Shareholder registration number Written at

วนัที่..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจา้............................................................................................................................................................................. สัญชาติ....................................................................................
I / We Nationality
อยูบ่้านเลขที.่......................................................... ถนน...................................................................... ต าบล/แขวง.......................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต............................................................................. จงัหวดั......................................................................... รหัสไปรษณีย.์..................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) …………………………………………………………….
As the custodian of
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม………………………………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุน้สามัญ……………………………………………………………………. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............................. เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุน้บุริมสิทธิ์………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………. เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 1. ชื่อ .......................................................................อาย ุ................................ปี อยูบ่้านเลขที่ .................................
Name Age years Reside at
ถนน ................................................ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ ................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั ............................................รหัสไปรษณีย ์.......................................... .
Province Postal Code

หรอื/Or .

ชื่อ .......................................................................อาย ุ................................ปี อยูบ่้านเลขที่ .................................
Name Age years Reside at
ถนน ................................................ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ ................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จงัหวดั ............................................รหัสไปรษณีย ์..........................................
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวโิรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonklong (รายละเอียดประวติักรรมการ
อิสระ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
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has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น)

(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Proxy Form C
Duty Stamp

20 Baht

กรณเีลอืกขอ้ 1. กรณุาท าเครื่องหมาย 

P ที ่* 1. ระบุชื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark P at  *  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

กรณเีลอืกขอ้ 2. กรณุาท าเครื่องหมาย 

P ที ่ * 2. และเลอืกกรรมการอสิระ 
If you make proxy by choosing No.2, 
please mark P at  *  2. and choose 
of these independent directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพือ่เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ที่ 25 เมษายน
2557 เวลา 14.00 น. ห้องเมยแ์ฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2014
at 2.00 p.m. at Room Mayfair C the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachatewi, Bangkok or on such other
date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

 หุน้สามัญ…………………………………………………………………... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………………………. . เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

 หุน้บุริมสิทธิ์……………………………………………………………….. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………….. เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(4) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2556 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2556
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2013

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2556
Agenda 2 To certify the Company's 2013 operating results.

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติและรบัรองงบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2013

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556
Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2013 operating results.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 40
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 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทประจ าปี 2557

Agenda 6 To approve the 2014 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557
Agenda 7 To approve the 2014 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี
Agenda 8 Other business ( if any )

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 41

พลเอกชัยสิทธิ ์ ชนิวัตร | Gen.Chaisit  Shinawatra 

นายหาญ  เชี่ยวชาญ | Mr.Harn  Chiocharn 

นางสุดจิต  ทวิารี | Mrs.Sudjit  Divari 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ค
Enclosure 6 C

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the
shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on
my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote

of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in

Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy from are:

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยนืยนัวา่ผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attand 

this Meeting and cast votes
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3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate

the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in

the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบรษัิท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ในวันศุกรท์ี ่25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร ์ซี โรงแรมเดอะเบอรเ์คลีย์
ประตูน้ า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2014 at 2.00 p.m. at Room Mayfair C the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachatewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

วาระที ่………………… เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda No Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่………………… เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda No Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่………………… เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda No Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที ่………………… เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ
Agenda No Re : The election of Directors

1) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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- Translation - 
 

Conditions and Procedures for Registration, Proxy and Voting 
of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited 

 
Registration 
The registration desk will open prior to the commencement of the meeting starting 12:00 Hrs. (noon) on 
April 25, 2014. For your convenience, please bring along the meeting registration form and the proxy 
forms (if any). 
 

For shareholders who attend the meeting by yourselves 
Please present your identification card issued by the Government agencies or State Enterprises; or 
passport (for foreigners) at the registration desk. In case, there is any change in first name or last name, 
please bring along the certificate or related official document. 
 

Document used for Proxy 
(1) Natural Person 

- Proxy form (s) signed by the grantor 
-  Photocopy of the grantors identification card issued by the Government agencies or 

State Enterprises; or passport (for foreigners) certified and signed by the grantor 
-  Original identification card issued by the Government agencies or State Enterprises; or 

passport (for foreigners) 
 

(2) Legal Entity 
-  Proxy form (s) signed by the legally authorized director according to the certification of 

registration issued by the Ministry of Commerce or any other agencies not longer than 
30 days with company seal stamped 

-  In case the grantor is Thai legal entity, the certification of registration issued by the 
Ministry of Commerce or any other agencies not longer than 30 days with company 
seal stamped is required to submit. 

-  In case the grantor is foreign legal entity, the certification of entity registration issued 
by the Government agencies or State Enterprises where the entity is located not 
longer than 30 days. 

-  For the foreign entity whose original document is not in English, a copy of translated 
document must also be submitted and certified by the authorized director 

-  The proxy must present his/her original identification card issued by the Government 
agencies or State Enterprises; or passport (for foreigners) at the registration desk. 
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MAP 
 

THE BERKELEY HOTAL PRATUNAM 
559 RATPRAROP ROAD, MAKKASAN, RACHATEWI, BANGKOK. 

TEL : (66) 2309-9999 
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