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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 

วันที่ 20 เมษายน 2558 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้ำ เลขที่ 559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 พล.อ.ชัยสิทธ์ิ ชินวัตร ประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม 
 ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 
ของบริษัทฯ 
 ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว ต้ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม  
 ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุม นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 9 ท่ำน มำร่วมประชุมครบจ้ำนวน 9 ท่ำน โดยได้ท้ำกำรแนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จ้ำนวน 1  ท่ำน 
 1. พล.อ.ชัยสิทธ์ิ   ชินวัตร   ประธำนกรรมกำร 
  
 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ้ำนวน 5  ท่ำน 
 2. นำยวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์ รองประธำนกรรมกำร  และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 3. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 4. นำยสุทธิพงศ์   วสุวณิชพันธ ์ กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 5. นำยศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร   
 6. นำยสมชำย กอประสพสุข  กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
  
 กรรมกำรอิสระ จ้ำนวน  3  ท่ำน 
 7. นำยวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำยหำญ   เชี่ยวชำญ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 9. นำงสุดจิต   ทิวำรี   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
  
 นอกจำกนี ยังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ และผู้บริหำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท  ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงำน ผู้สอบบัญช ี
      บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชำ   มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
           บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธ -บักำูรย์ จ ากัด  
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษำกำรเงิน         
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 
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 ต่อมำเลขำนุกำรบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี  

ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญทั งสิ น 918,931,500 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 918,931,500 เสียงในกำร
ประชุมมครั งนี  

และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองจ้ำนวน 371 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 580,041,232 หุ้น และจ้ำนวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 207 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 39,695,825 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทั งสิ น 578 
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 619,737,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.44 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นท่ีจ้ำหน่ำยได้ทั งหมด 

จำกนั นเลขำนุกำรบริษัทได้ชี แจงต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนั น หำกมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนั นต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย 

 
 ต่อจำกนั นเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2557 ที่จะรับรองในวำระนี เป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 บริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่
หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 2557 ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
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กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  

 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพจิำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสยีงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งสิ น  621,836,948 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     621,836,948 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 
 เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ประจ้ำปี 2557 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตั ง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2557 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี 
 
ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 28,243.28 ล้ำนบำท 
หนี สินรวม 19,874.22 ล้ำนบำท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,369.06 ล้ำนบำท 
รำยได้ 62,157.04 ล้ำนบำท 
ขำดทุนสุทธิ (514.30) ล้ำนบำท 
ก้ำไรต่อหุ้น (0.56) บำท/หุ้น 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทฯ มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 15,809.49 ล้ำนบำท 
หนี สินรวม 9,096.22 ล้ำนบำท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,713.27 ล้ำนบำท 
รำยได้ 13,421.99 ล้ำนบำท 
ก้ำไรสุทธิ 943.45 ล้ำนบำท 
ก้ำไรต่อหุ้น 1.03 บำท/หุ้น 

 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 ท่ำนผู้ถือหุ้น คุณชูชัย บุญชนะโชติ สอบถำมว่ำเนื่องจำกบริษัทท้ำธุรกิจในหลำยประเทศ จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทมี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงไร และบริษัทมีกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงไรในสภำวะที่รำคำก๊ำซ LPG 
ในตลำดโลกมีควำมผันผวน 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำ บริษัทมีกำรซื อก๊ำซ LPG โดยใช้เงินเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกันบริษัทก็จ้ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้กับลูกค้ำภำยนอกกลุ่มและภำยในกลุ่มบริษัทเป็นเงินเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกัน ดังนั นในส่วนของบริษัทจึง
สำมำรถบริหำรเรื่องควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในส่วนนี ได้ทั งหมด 

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีบริษัทในกลุ่ม ตั งอยู่ในประเทศจีน มำเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนำม ซึ่งมีรำยได้เป็น
เงินสกุลท้องถิ่นและยังมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกมีรำยได้เป็นเงินสกุลท้องถิ่นแต่ช้ำระค่ำก๊ำซ LPG เป็นเงิน
เหรียญสหรัฐ    

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทในกลุ่มมีกำรคิดรำคำขำยก๊ำซ LPG ในสกุลท้องถิ่นทุกวัน โดยใช้เงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุล
กลำงในกำรค้ำนวณ ดงันั นหำกค่ำเงินสกุลท้องถิน่ มีกำรอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ บริษัทในกลุ่มจะมีกำรปรับ
ขึ นรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ที่ขำยในเงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชดเชยส่วนต่ำงที่เกิดขึ นอัตรำแลกเปลี่ยน 

 ทั งนี กำรปรับรำคำในลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรท้ำในลักษณะของตลำดโดยรวมมิใช่เพียงแค่บริษัทเพียงบริษัท
เดียว เนื่องจำกผู้ค้ำพลังงำน ล้วนน้ำเข้ำวัตถุดิบ จำกต่ำงประเทศเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เช่น ผู้ค้ำน ้ำมันน้ำเข้ำน ้ำมันดิบ
เพื่อกลั่นเป็นน ้ำมันส้ำเร็จรูปหรือผู้ค้ำก๊ำซ น้ำเข้ำก๊ำซเพื่อจ้ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ ดังนั นหำกเงินสกุลท้องถิ่นมีแนวโน้มอ่อนค่ำ
ลง รำคำ LPG จะถูกปรับขึ นเพื่อชดเชยค่ำเงินท่ีอ่อนลง  

นอกจำกนี  บริษัทย่อยในกลุ่มมีกำรท้ำสัญญำซื อขำยเงินล่วงหน้ำ (Forward contract) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน แม้ว่ำจะเป็นกำรช้ำระหนี ภำยในกลุ่ม แต่ในช่วงระหว่ำงที่หนี ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ ค่ำเงินอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนั นบริษัทย่อยจึงท้ำสัญญำล่วงหน้ำกับธนำคำรและทยอยน้ำเงินสกุลท้องถิ่นไปช้ำระให้ธนำคำรจนกว่ำจะถึง
วันช้ำระเงินให้แก่บริษัทแม่ 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงเพิ่มเติมว่ำ ส้ำหรับในเรื่องควำมผันผวนของรำคำก๊ำซ LPG นั น บริษัทมีลูกค้ำส่วนใหญ่
เป็นลูกค้ำที่ท้ำสัญญำแบบก้ำหนดระยะเวลำ (Term customer) กล่ำวคือลูกค้ำจะท้ำสัญญำซื อก๊ำซ LPG กับบริษัทโดยมี
ข้อตกลงว่ำในระยะเวลำ 1 ปีจะซื อก๊ำซจำกบริษัทในปริมำณกี่ตัน โดยจะแบ่งมำรับก๊ำซ LPG ในปริมำณกี่ตันต่อเดือน เช่น 
ลูกค้ำท้ำ Term contract กับบริษัทระยะเวลำ 1 ปี จ้ำนวน 240,000 ตัน โดยจะมำรับก๊ำซปริมำณ 20,000 ตัน ต่อเดือน 
ดังนั นไม่ว่ำรำคำ CP Aramco จะเพิ่มขึ นหรือลดลง ลูกค้ำต้องมำรับก๊ำซ LPG จำกบริษัททุกเดือนเดือนละ 20,000 ตัน ใน
รำคำ CP Aramco ของเดือนนั น ส่วนลูกค้ำอีกกลุ่มหนึ่งคือลูกค้ำ Spot ซึ่งเป็นลูกค้ำที่ท้ำให้ยอดขำยในแต่ละเดือนและแต่
ละไตรมำสของบริษัทแตกต่ำงกัน โดยลูกค้ำ spot จะซื อก๊ำซ LPG เมื่อเห็นว่ำรำคำเหมำะสมหรือถูกและจะลดปริมำณกำร
ซื อลงเมื่อเห็นว่ำรำคำแพง เพรำะเห็นแนวโน้มว่ำเดือนหน้ำรำคำ CP Aramco อำจจะลดลง ดังนั นลูกค้ำ Spot จะท้ำให้
ปริมำณและรำคำขำย LPG เหวี่ยง แต่ลูกค้ำ Term จะค่อนข้ำงแน่นอน คือบริษัทซื อก๊ำซ LPG มำในรำคำ CP Aramco ใน
เดือนใดก็ขำยรำคำ CP Aramco ในเดือนนั น   
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อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำบริษัทจะสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องของรำคำสินค้ำที่ขำยเป็น Term Contract ได้ 
บริษัทยังคงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำก๊ำซ LPG  ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมีกำรใช้รำคำ CP Aramco เดือนใหม่คือ
วันท่ี 1 ของทุกเดือน ในกำรอ้ำงอิงรำคำขำยสินค้ำกับคู่ค้ำ แต่บริษัทต้องใช้เวลำในกำรขนส่งสินค้ำจำกประเทศผู้ผลิตมำยัง
คลังก๊ำซ LPG ของกลุ่มบริษัท ประมำณ 12 – 15 วัน ดังนั นก๊ำซ LPG ที่บริษัทขำยให้แก่ลูกค้ำจึงเป็นสินค้ำคงเหลือซึ่งเป็น
รำคำเก่ำ ดังนั นในช่วงที่รำคำ CP Aramco เป็นช่วงขำขึ น บริษัทจะได้รับประโยชน์และในทำงกลับกันหำกเป็นช่วงขำลง 
บริษัทก็จะเสียประโยชน์ 

มีเครื่องมือหลำยอย่ำงที่สำมำรถใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง (hedging) จำกกำรขึ นลงของรำคำ CP Aramco แต่
เนื่องจำกกลุ่มผู้ค้ำ LPG ในตลำดโลกมีจ้ำนวนน้อยกว่ำจ้ำนวนของกลุ่มผู้ค้ำน ้ำมัน ดังนั นจึงท้ำให้รำคำน ้ำมันมีสภำพคล่อง
มำกกว่ำ เปรียบเสมือนหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่บำงตัวมีสภำพคล่องสูง สำมำรถซื อหรือขำยเมื่อไรก็ได้แต่หุ้นบำงตัวมี
สภำพคล่องต่้ำ รำคำซื อขำยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสูง เนื่องจำกปริมำณซื อขำยในแต่ละวันไม่มำก  ซึ่งรำคำ LPG 
เปรียบเสมือนอย่ำงหลังเนื่องจำกผู้ค้ำ LPG มีน้อยรำยและส่วนใหญ่มีส้ำนักงำนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศญี่ปุ่น ดังนั นเมื่อบริษัทมองว่ำตลำด LPG เป็นช่วงขำขึ น ผู้ค้ำก๊ำซ LPG ในตลำดส่วนใหญ่จะมองเป็นขำขึ น
เหมือนกัน และกำรท้ำ hedging ก็จะมีแต่รำคำแพง ในขณะที่ตลำดเป็นช่วงขำลง กลุ่มผู้ค้ำจะมองว่ำเป็นขำลงคล้ำยกัน ไม่
เหมือนกับตลำดหุ้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งอำจจะมีผู้ลงทุนที่มองในทิศทำงที่แตกต่ำงกันได้ 

ทั งนี  บริษัทพยำมยำมบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องของควำมผันผวนของรำคำก๊ำซ LPG ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น คือกำร
บริหำรยอดซื อและยอดขำยให้สอดคล้องกัน และไม่มีกำรสต็อกสินค้ำ เนื่องจำกกำรสต็อกสินค้ำนั น หำกรำคำมีกำรปรับ
เพิ่มขึ นจะท้ำให้บริษัทได้ก้ำไรมำกแต่หำกรำคำมีกำรปรับลดลงก็จะท้ำให้บริษัทขำดทุนมำกเช่นเดียวกัน บริษัทต้องกำรท้ำ
ธุรกิจที่ได้รับรำยได้ที่แน่นอนจำกทุกๆยอดขำยที่เพิ่มขึ น ดังเช่น กำรท้ำธุรกิจในประเทศไทยกว่ำ 40 ปี 

ท่ำนผู้ถือหุ้น คุณกัลยำ ผกำกรอง สอบถำมว่ำเหตุใดปริมำณกำรจ้ำหน่ำยก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง ของบริษัทจึงลดลง
ในปี 2557 ในขณะที่ปริมำณกำรจ้ำหน่ำยก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง ของทั งตลำดโดยรวมมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ น และขอให้อธิบำย
เพิ่มเติมถึงสำเหตุที่ท้ำให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรลดลงของรำคำ CP Aramco แม้ว่ำบริษัทจะไม่มีกำรเก็บสต็อก สินค้ำ 

 กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำ  ยอดขำยก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง ของบริษัทลดลง เนื่องจำกในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำมี
ผู้ค้ำก๊ำซตำมมำตรำ 7 รำยใหม่ เพิ่มขึ นหลำยรำย ซึ่งผู้ค้ำก๊ำซดังกล่ำวต้องจ้ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 50,000 
ตันต่อปี ดังนั นกำรท้ำธุรกิจค้ำขำยก๊ำซ LPG ภำคขนส่งถือว่ำใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภำคอื่นๆ เช่น ภำคครัวเรือน
ซึ่งต้องลงทุนในส่วนของ โรงบรรจุก๊ำซ และถังบรรจุก๊ำซ หรือภำคอุตสำหกรรมที่ต้องให้เครดิตเทอมลูกค้ำนำนกว่ำภำคอื่นๆ 
ดังนั นจึงท้ำให้เกิดกำรลดรำคำเพื่อจูงใจลูกค้ำที่เดิมซื อกับผู้ค้ำรำยใหญ่ คือ ปตท. สยำมแก๊ส เป็นต้น จึงท้ำให้ยอดขำยก๊ำซ 
LPG ภำคขนส่งของบริษัทลดลง  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีกำรปรับรำคำลงบ้ำงในบำงพื นที่เพื่อแข่งขันแต่จะไม่ปรับลงจนธุรกิจ
ไม่มีก้ำไร 

กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงเพิ่มเติมว่ำ สำเหตุที่ท้ำให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรลดลงของรำคำ CP Aramco แม้ไม่มี
กำรสต็อคสินค้ำนั น เกิดจำกบริษัทมีกำรใช้รำคำ CP Aramco เดือนใหม่คือวันที่ 1 ของเดือน ในกำรขำยสินค้ำกับคู่ค้ำ แต่
บริษัทต้องใช้เวลำในกำรขนส่งสินค้ำจำกประเทศผู้ผลิตมำยังคลังก๊ำซ LPG ของกลุ่มบริษัท ประมำณ 12 – 15 วัน ดังนั น
ก๊ำซ LPG ที่บริษัทขำยให้แก่ลูกค้ำจึงเป็นสินค้ำคงเหลือซึ่งเป็นรำคำเก่ำ ทั งนี บริษัทต้องรักษำสัญญำที่ให้กับคู่ค้ำไม่ว่ำรำคำ
ก๊ำซ LPG จะอยู่ในช่วงขำขึ นหรือขำลง บริษัทต้องส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งคู่ค้ำของบริษัทเป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่มีช่ือเสียงใน
ต่ำงประเทศและมีฐำนะกำรเงินดี  นอกจำกนี กรรมกำรผู้จัดกำรได้แสดงให้เห็นว่ำในปีที่ผ่ำนมำรำคำ CP Aramco มีกำร
ลดลงตลอดเกือบทั งปี ท้ำให้บริษัทมีผลขำดทุนจำกสินค้ำคงเหลือที่ต้องเก็บไว้เพื่อส่งให้แก่ลูกค้ำ ดังนั นยิ่งบริษัทขำยมำกก็
ยิ่งขำดทุนมำก สิ่งที่บริษัทท้ำได้คือพยำยำมบริหำรสินค้ำให้มีประสิทธิภำพและขำดทุนน้อยที่สุด  ทั งนี ผลกระทบดังกล่ำว
ไม่ได้เกิดกับบริษัทเพียงบริษัทเดียวแต่เกิดกับทั งอุตสำหกรรมพลังงำนโดยรวม 
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คุณจินตณำ ก่ิงแก้ว รองกรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงเสริมว่ำ ในปีท่ีผ่ำนบริษัทมีลูกค้ำในประเทศ 2 รำยที่เปลี่ยนเป็น
ผู้ค้ำมำตรำ 7 ท้ำให้ยอดขำยหำยไปส่วนหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทพยำยำมเปิดสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ของบริษัทเองเพิ่มขึ น
เพื่อใหบ้ริษัทมียอดขำยท่ีแน่นอน นอกจำกนี รองกรรมกำรผู้จัดกำรชี แจงในเรื่องของผลขำดทุนจำกกำรลดลงของรำคำ CP 
Aramco ว่ำรำคำ CP Aramco ลดลงจำกต้นปีที่ประมำณหนึ่งพันเหรียญสหรัฐต่อตันเหลือเพียง 565 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน 
ณ สิ นปี 2557 ซึ่งเป็นกำรลดลงมำกและลดลงเกือบทุกเดือน ดังนั นสิ่งที่บริษัทท้ำได้คือกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือให้มี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดและไม่มีกำรเก็บสต็อคสินค้ำ 
 
ท่ำนผู้ถือหุ้นสอบถำมว่ำรำคำก๊ำซ LPG ในไตรมำสที่ 1 เป็นอย่ำงไรบ้ำง 
 
กรรมกำรผู้จัดกำร ชี แจงว่ำรำคำ CP Aramco ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 เพิ่มขึ นไม่มำก โดยในเดือนกุมภำพันธ์เพิ่มขึ นจำก
เดือนมกรำคม 18 เหรียญสหรัฐ และในเดือนมีนำคมเพิ่มขึ นจำกเดือนกุมภำพันธ์ 15 เหรียญสหรัฐ ซึ่งกำรเพิ่มขึ นในแต่ละ
เดือนหำกเพิ่มขึ นต่้ำกว่ำ 100 เหรียญสหรัฐส้ำหรับธุรกิจ LPG ถือว่ำยังขึ นไม่มำก อย่ำงไรก็ตำมในเดือนเมษำยนรำคำ CP 
Aramco ลดลง 15 เหรียญสหรัฐ  ทั งนี กำรเพิ่มขึ นหรือลดลงของรำคำ CP Aramco ในกรอบแคบๆ จะเป็นผลดีกับบริษัท 
ทั งนี เนื่องจำกบริษัทสำมำรถท้ำก้ำไรในกรอบ margin ที่ก้ำหนดไว้ได้  ทั งนี มองว่ำหำกรำคำก๊ำซ LPG เปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับนี คือเฉลี่ยอยู่ประมำณ 500 กว่ำเหรียญสหรัฐต่อตัน จะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจำกต้นทุนในกำรซื อก๊ำซ LPG ลดลง
จำกเดิมที่ต้องซื อในระดับรำคำประมำณหนึ่งพันเหรียญสหรัฐต่อตัน  
 
  เลขานุการบริษัท ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็น
วาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที ่ 3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
เลขานุการบริษัท  
  เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ตำมที่ผู้สอบบัญชี 
คือ  นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ  บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด  ได้ตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2557 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ้ำกัด และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัท 
สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฎในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
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ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 621,992,809 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน   621,992,809 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2557  ซึ่งบริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จ้ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40   ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส้ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจก้ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลใน
อัตรำน้อยกว่ำที่ก้ำหนดข้ำงต้น โดยขึ นอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ้ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกำรด้ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2557 ในอัตรำ
หุ้นละ 0.35 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 321.63 ล้ำนบำท ทั งนี บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วใน
อัตรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นเงินประมำณ 137.84 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2557 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยใน
อัตรำหุ้นละ 0.20 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 183.79 ล้ำนบำท 
 ทั งนี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว ให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคับบริษัทตำมที่
ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก้ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 11 มีนำคม 2558 และปิดพักสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 
เพือ่สิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 12 มีนำคม 2558 และก้ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 14 พฤษภำคม 2558 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 621,992,809 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน   621,992,809 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน       0              เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตรา 
0.35 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนกรรมกำรทั งหมด ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 ในครั งนี  มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน 3 รำยดังนี  
 1. นำงพัชรำ  วีรบวรพงศ ์ กรรมกำร 

2. นำยศุภชัย   วีรบวรพงศ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร 
 3. นำยสมชำย   กอประสพสุข กรรมกำร 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรได้เชิญกรรมกำรทั ง 3 ท่ำนตำมรำยช่ือข้ำงต้นออกจำกห้องประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า   
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทั ง 
3 รำยตำมรำยนำมข้ำงต้น และให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ต่ออีกวำระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจำก
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งว่ำ วำระนี มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลดังนี  
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 ช่ือกรรมกำร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1. นำงพัชรำ  วีรบวรพงศ์ 604,568,930 97.1050 18,023,879 2.8950 0 0.0000 
2. นำยศุภชัย  วีรบวรพงศ ์ 622,362,709 99.9630 230,100 0.0370 0 0.0000 
3. นำยสมชำย  กอประสพสุข 604,369,330 97.0730 18,221,479 2.9267 2,000 0.0003 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบี ยประชุม ดังนี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2558 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วย 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2558 เท่ำกับ 3 ,216 ,230  .00  บำท โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน เดือนละ 

268,020 .00 บำท )เฉพำะประธำนกรรมกำร(  
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บำท )เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม(  

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2558 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 2558 เท่ำกับ 804 ,058  .00  บำทต่อท่ำน โดยจ่ำยเป็นรำย

เดือน เดือนละ 67,005.00 บำทต่อท่ำน 
- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บำท )เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม(  

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งท่ี 1/2558 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 ได้พิจำรณำกลั่นกรองค่ำตอบแทน
กรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ได้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 622,592,809 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน    622,592,809  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ้ำนวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 
 
เลขานุการบริษัท  
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี   2558 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนด  โดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2558 เป็นเงนิ 1,944,000 บำท ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนเดียวกับปี 2557 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส 
เอบเีอเอส จ้ำกัด ซึ่งเป็นส้ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้ำปี 2557  โดยแต่งตั ง
ให้นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4526  หรือ นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 
3271 หรือ นำยประสิทธ์ิ  เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4174  หรือ นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4599 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด แทนได้ 
 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีงบ
กำรเงินของบริษัทฯประจ้ำปี 2558 ตำมทีไ่ด้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
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ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั งสิ น 622,592,809 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน     619,816,409  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.5541 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน           803,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.1221 
งดออกเสียง จ้ำนวน         1,972,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.3169 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังนายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาว
อมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4174) หรือนายสมชาย  จิณโณวาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
รวม 1,944,000 บาท 
 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
 
เลขานุการบริษัท 

กล่ำวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือมีค้ำแนะน้ำ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ในวำระนี  
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 คุณฉัตรชัย งำมวิพำกษ์ อำสำพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมทำงคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรเข้ำโครงกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน (Anticorruption) กับทำงสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) ซึ่งปัจจุบันทรำบว่ำทำงบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศเจตนำรมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกำรรับรอง ซึ่ งทำง
คณะกรรมกำรมีแนวทำงหรือนโยบำยอย่ำงไรในกำรที่จะได้รับกำรรับรองจำกทำง IOD และในเรื่องของกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
ได้มีกำรขยำยไปสู่กำรด้ำเนินงำนหรือกำรด้ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอย่ำงไรบ้ำง 

คุณจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรคณะกรรมกำร กล่ำวชี แจงว่ำบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศเป็นแนวร่วมภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันกับทำงสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย IOD แล้ว และได้แจ้งไปกับทำงส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส้ำนักงำน กลต.) แล้ว โดยบริษัทเองมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระทั งคณะ พร้อมทั งได้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบในทุก
ประเด็นท่ีจะมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนในทุกฝ่ำยอันจะได้รับผลกระทบต่อกำรด้ำเนินงำนของบริษัทในทุกไตรมำส โดย
คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั งภำยในและภำยนอกองค์กร 

 
คุณฉัตรชัย งำมวิพำกษ์ อำสำพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมทำงคณะกรรมกำรว่ำใน

เรื่องผลกำรด้ำเนินงำนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะในประเทศจีน มีกำรเติบโตขึ นอย่ำงมีนัยส้ำคัญในไตรมำสที่ 4 ต้องกำร
ทรำบว่ำเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ นเป็นครั งครำว และบริษัทมีกลยุทธ์อย่ำงไรในกำรที่จะเติบโตในปี 2558 ซึ่งมีแนวโน้มว่ำภำวะ
เศรษฐกิจจะชะลอตัว 
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คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร กล่ำวชี แจงว่ำตลำดก๊ำซแอลพีจีใน
ประเทศจีนยังคงมีควำมต้องกำรและมีกำรเติบโตอย่ำงมำก ซึ่งบริษัทได้มีกำรติดต่อกับลูกค้ำไว้หลำยรำย ซึ่งจะเริ่มเป็นลูกค้ำ
กับทำงบริษัทในไตรมำสที่ 2 ของปีนี  อีกทั งในอดีตมีโรงงำนปิโตรเคมีในประเทศจีน ได้มีผลิตก๊ำซแอลพีจีออกมำจ้ำหน่ำย 
ซึ่งถือเป็นคู่แข่งกับบริษัทจ้ำนวนหลำยรำย แต่ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำจำกภำวะรำคำน ้ำมันที่ตกลงอย่ำงต่อเนื่องและรุนแรง 
ส่งผลให้โรงงำนปิโตรเคมีได้รับผลกระทบและมีผลขำดทุน รวมถึงได้มีกำรปิดตัวไปกว่ำครึ่ง ดังนั นก๊ำซแอลพีจีที่ถูกผลิต
ออกมำจำกโรงงำนปิโตรเคมีในประเทศจีนก็จะลดลง ส่งผลดีต่อบริษัทในปี 2558 ในกำรที่จะน้ำเข้ำก๊ำซแอลพีจีเข้ำไปรุก
ตลำดในประเทศจีนมำกขึ นได้ ส้ำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2558 ทำงบริษัทเองก็พยำยำมที่จะขยำยกำรจ้ำหน่ำยก๊ำซ
แอลพีจีเข้ำไปในทุกประเทศในภูมิภำคให้ได้ครบ 

 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุม

และเสนอควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 16.15 น. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ_______________________ประธำนกรรมกำร 
              ( พลเอกชัยสิทธ์ิ  ชินวัตร ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขำนุกำรบริษัท 
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