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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่  30 มีนาคม 2555 
ณ หอง Sky Park ช้ัน 14 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร ช้ัน 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจกัร กรุงเทพฯ 
                              
 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม  จํานวน  8  คน 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ  
2. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน         กรรมการ 
3. นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการ 
4. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ  กรรมการ 
5. นายสุทัศน ขันเจริญสุข         กรรมการ 
6. ดร.วิชิต แยมบุญเรือง         กรรมการอิสระ   / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอานุภาพ  จามิกรณ  กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต        กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ลาการประชุม  จํานวน 1 คน 

1.  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ  

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม  จํานวน  1  คน 
1. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970   
      บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

เริ่มประชุมเวลา 13.48 น. 

 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 ของ
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ/RPC”) โดยรายงานวาบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 802,870,229 
บาท  และเปนทุนที่ชําระแลว ณ ปจจุบัน เทากับ 529,870,229 บาท ทั้งนี้จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงมีจํานวน 529,870,229 หุน 
และในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทน รวมทั้งส้ิน 332 ราย นับจํานวนหุน
ไดทั้งส้ิน  263,137,655  หุน คิดเปนรอยละ 49.6608 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนน้ีครบถวนตามขอบังคับของ
บริษัท ขอ 34 ความโดยสรุปวา ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาเขารวมประชุมไม
นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ดังนั้น “ในการประชุมครั้งนี้ครบองคประชุม” 

 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธี
ปฏิบัติในวันนี้จะเปนดังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู และการ
ลงคะแนนในแตละวาระผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระคือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหน่ึงเทานั้น ยกเวน กรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ ที่แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และดูแล
หุน  และผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การนับคะแนน ในแตละ
วาระจะเปนดังนี้ 
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วาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 10 จะถือ เสียงขางมาก เปนมติของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียง   

ยกเวน  วาระท่ี 6 จะถือเสียงไมนอยกวา สองในสาม เปนมติของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับขอ 23 ของบริษัทฯ 

 สวนวิธีปฏิบัติในการออกเสียงคะแนน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 36 ระบุไววา ในการออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวา ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียง หนึ่ง
เสียงตอจํานวนหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสีย เปนพิเศษ ในเร่ืองใด ผูถือหุนรายน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเทานั้น 

 สวนเร่ืองการรายงานผลการลงคะแนน ผูดําเนินการประชุมจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงที่ไดรับ จะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับ
มอบฉันทะแลว โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม
เห็นดวย และงดออกเสียง และหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขาประชุมในแตละวาระ เพื่อบันทึก และคิดคะแนนในแตละ
วาระ โดยจะประกาศผลคะแนนในทายวาระน้ันๆ ซึ่งหากวาระไหนมีจํานวนไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวนมาก อาจมีการ
แจงทายวาระลําดับตอไปไดดวย 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไมมีผูใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดอีก นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการบริษัท 
กลาวเปดประชุม พรอมแนะนําคณะกรรมการบริษัท และแจงตัวแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบบัญชีที่เขารวม
ประชุม และดําเนินการประชุมตอไป ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระตอไป ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 7 
เมษายน 2554 ตามที่บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (ส่ิง
ที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1) นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเผยแพรใน website ของบริษัทฯ แลว  

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย และคําตอบสรุปได ดังนี้ 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน กลาวพอใจในรายงานท่ีผานมา และไดแนะนําขอใหวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระวา หากเปนไปได ขอใหลงรูปกรรมการที่บริษัทฯ เสนอเขามา กรรมการใหม หรือ
กรรมการเกาก็ตาม เพราะผูถือหุนบางทานไมไดรับหนังสือ Annual Report จึงแนะนําใหลงรูปในหนังสือเชิญประชุมฉบับหนา 
ประธานฯ กลาวขอบคุณ และขอรับคําแนะนํา เพื่อแจงใหผูที่เก่ียวของ หรือผูประสานงานเร่ืองนี้ใหดําเนินการตามคําแนะนํา 
ตอไป 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมมีมติ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2554 การลงมติในวาระนี้ ตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียง โดยจะนับ
คะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 3,614,476 หุน ทํา
ใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 266,752,131 หุน 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเปนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2554 ที่ประชุมเม่ือวันที่ 7 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 266,052,131 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7375 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.2624 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 266,752,131 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

วาระที่ 2   พิจารณาเรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางศิรพร กฤษณกาญจน ผูจัดการใหญ เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2554 ให
ที่ประชุมทราบ  

นางศิรพร กฤษณกาญจน ผูจัดการใหญ ไดกลาวรายงานตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ป 2554 ที่
ปรากฏในงบการเงินรวม มีรายไดจากการขายประมาณ 24,407 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,696 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24 เม่ือ
เทียบกับป 2553 จากราคาขายท่ีเพิ่มขึ้น 2.84 บาทตอลิตร หรือคิดเปน 19.74 เหรียญสหรัฐตอบาเรล ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 24 ราคา
จําหนายเพิ่มขึ้นจาก 24.37 บาทตอลิตร หรือ 122.35 เหรียญสหรัฐตอบาเรล ในป 2553 เปนจํานวน 27.21 บาทตอลิตร หรือ 
142.09 เหรียญสหรัฐตอบาเรล ในป 2554 เพราะฉะนั้นราคาขายเพิ่มขึ้นถึง 19.74 เหรียญสหรัฐตอบาเรล นอกจากน้ัน ปริมาณ
จําหนายเพิ่มขึ้น 88 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11 ของป 2553 ปริมาณจําหนายท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 50 
ลานลิตร โดยเปนการขายน้ํามันจากสต็อกเกาเพิ่มขึ้น 10 ลานลิตร และเปนการซ้ือมาขายไปเพ่ิมขึ้น 28 ลานลิตร เม่ือเทียบกับป 
2553  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกําไรขั้นตนในป 2554 เพิ่มขึ้น 233 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34 เม่ือเทียบกับปที่แลว โดยสาเหตุมา
จาก Premium การขายนํ้ามันดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้น 1.79 เหรียญสหรัฐตอบาเรล เม่ือเทียบกับป 2553 จาก 1.041 เหรียญสหรัฐ
ตอบาเรล เปน 2.831 เหรียญสหรัฐตอบาเรล ในป 2554 เปน Premium ที่ไดจากการขายดีเซลในประเทศ นอกจากนั้นในป 2554 
บริษัทฯ ยังมีกําไรจากสต็อกน้ํามัน 270 ลานบาท ในขณะท่ีป 2553 มีขาดทุนจากสต็อกน้ํามัน 5 ลานบาท เนื่องจากในป 2554 
ราคาน้ํามันมีการปรับขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งดูไดจาก MOP หรือวาราคาที่สิงคโปรของ GasOil 0.5% เฉล่ียปรับเพิ่มขึ้น 36.31 
เหรียญสหรัฐตอบาเรล จากเฉลี่ยในป 2553 อยูที่ 88.3 เหรียญสหรัฐตอบาเรล เปนเฉล่ีย 124.61 เหรียญสหรัฐตอบาเรลในป 
2554  แตบริษัทยอยมีกําไรลดลงท้ังส้ิน 107 ลานบาท โดยลดลงจาก 207 ลานบาทในป 2553 เปน 100 ลานบาทในป 2554   

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ ทั้งส้ิน 45 ลานบาท ในป 2554 เพิ่มขึ้นจาก 12 ลานบาทในป 2553 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 36 รายไดอื่นๆ ประกอบดวยกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเปนเงิน 19 ลานบาท จากดอกเบ้ียรับ 6 ลานบาท และอื่นๆ 20 ลาน
บาท รวมเปน 45 ลานบาท  

ในขณะท่ีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2554 มีทั้งหมด 593 ลานบาท เพิ่มขึ้น 142 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31 
เม่ือเทียบกับปกอน คาใชจายหลักที่เพิ่มขึ้นมากในปนี้ เกิดจากการสํารองเงินสําหรับเลิกจางพนักงานเพิ่มเติมจากกรณีปกติ 56 
ลานบาท เนื่องจากขณะสรุปงบการเงินป 2554 เปนที่ทราบกันแลววาบริษัทฯ มีการหยุดการผลิต โรงงานไมมีการผลิตแลว 
เพราะฉะน้ันบริษัทฯ จึงจําเปนตองเลิกจางพนักงานเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ มีความจําเปนตองสํารองเงินในการ
เลิกจาง เพิ่มเติมจากกติกาการสํารองปกติ ซึ่งปนี้บริษัทฯ ไดสํารองเพ่ิมขึ้น 56 ลานบาท จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหคาใชจายใน
การขายและบริหารเพิ่มขึ้น  
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สวนดอกเบี้ยจายในป 54 มีดอกเบี้ยจาย รวมทั้งส้ิน 67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13 ลานบาท หรือรอยละ 24 ซึ่งมาจากดอกเบ้ีย
จายของบริษัทยอย 14 ลานบาท สวนดอกเบ้ียจายของบริษัทฯ จริงๆ ลดลง 1 ลานบาท  ดังนั้นทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 
2554 มีจํานวนท้ังส้ิน 171 ลานบาท เปนกําไรตอหุน 0.32 บาทตอหุน ลดลงรอยละ 19 เม่ือเทียบกับปกอนที่มีกําไรสุทธิ 196 ลาน
บาท และมีกําไรสุทธิ 0.40 บาทตอหุน   

ในเร่ืองฐานะการเงิน หรืองบดุล ในปนี้ตองขอเรียนวามีเหตุการณที่เปล่ียนจากปที่แลวสืบเนื่อง นั่นก็คือ บริษัทยอยของเรา 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด หรือ (“PSDC”) ซึ่งทําธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ทําคอมมูนิต้ีมอลล จดทะเบียน
เพิ่มทุนจาก 225 ลานบาท เพิ่มเปน 280 ลานบาท เพื่อรองรับโครงการที่ 3 ที่ราชพฤกษ แตเนื่องจากสถานการณของบริษัทฯ ไม
คอยดี บริษัทฯ จึงไมเพิ่มทุนในสวนของบริษัทฯ ทําใหสัดสวนการถือหุนของเราใน PSDC ลดลงจากรอยละ 54 เหลือรอยละ 44 
ในทางบัญชีจึงไมมีการ Consolidate งบการเงินของ บจก. เพียวสัมมากร เขามาในงบการเงินของบริษัทฯ ในปนี้ดวย จึงเปน
สาเหตุที่ทําใหตัวเลขบางตัวแตกตางกันไประหวางปที่แลว กับปนี้ 

ในสวนของงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 4,068 ลานบาท ลดลง 296 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 7 เนื่องมาจากเอา PSDC ออก สินทรัพยที่ลดก็มีเงินสดเพิ่มขึ้น 321 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 46 ลานบาท ลูกหนี้
ลดลง 20 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลงมากคือ 317 ลานบาท เนื่องจากการนําสต็อกออกขายเพิ่มขึ้น สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 
16 ลานบาท ก็มีผลมาจากการที่ไมได Consolidate ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลง 436 ลานบาท ซึ่งผลมาจากไมไดเอา PSDC 
เขามา Consolidate ดวย โดยตัดออกไป และมีสินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 126 ลานบาท  

สวนในดานของหน้ีสิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 2,519 ลานบาท ลดลง 398 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14 มาจาก
สาเหตุหลัก คือเงินกูลดลง 406 ลานบาท เนื่องจากเงินกูของ PSDC ไดถูกตัดไปแลว จึงทําใหหนี้ส้ินของบริษัทฯ ลดลง สวนของผู
ถือหุน ปจจุบันเทากับ 1,548 ลานบาท เพิ่มขึ้น 102 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 7 โดยเพิ่มขึ้นจากกําไรในป 2554 จํานวน 
171 ลานบาท และลดลงจากการจายเงินปนผล ประจําป 2553 ซึ่งจายไปในป 2554 จํานวน 21 ลานบาท สวนที่เหลือลดลงจาก
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย ซึ่งตามรายงานฐานะทางการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน                                หนวย  :ลานบาท 

รายการ  2554 2553   %เพ่ิม (ลด) 
รายไดจากการขาย  24,407 19,711 24 
ตนทุนขาย  23,499 19,036 23 
กําไรขั้นตน  908 675 34 

คาใชจายในการขาย และบริหาร  593 451 31 
รายไดอื่น  45 33 36 
ดอกเบี้ยจาย  67 54 24 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  115 9 1,178 

กําไร (ขาดทุน) ของผูถือหุนสวนนอย  (2) 4 157 
กําไรสุทธิ  171 196 (13) 
กําไรตอหุน (บาท)  0.32 0.40 (19) 

สถานะทางการเงิน                         
สินทรัพยรวม  4,068 4,364 (7) 
หนี้สินรวม  2,519 2,917 (14) 
สวนของผูถือหุนรวม  1,548 1,446 7 
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อัตราสวนทางการเงิน Assets Performance: 
รายการ 2554 2553 
อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) 1.01 1.11 เทา 

อัตราสวนการหมุนเวียนของทรัพยสินรวม 

(Total Assets Turnover Ratio) 
6.01 4.52 เทา 

Profitability Performance:   
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) 3.59   3.33 % 
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  0.71   1.02 % 
Company Performance:   
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

(Returns on Total Assets – ROA) 
4.20 4.49% 

อัตราสวนทางการเงิน Assets Performance:   
รายการ 2554 2553 
Debt Performance:   
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(Debt to Equity Ratio) 
1.63 2.02 เทา  

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 

(Long Term Loan to Equity Ratio) 
0.25 0.34 เทา 

Earnings Performance:   
กําไรตอหุน (Earnings per Share – EPS) 0.32 0.40 บาท 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(Returns on Equity - ROE) 
11.03 13.55 % 

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย ซึ่งมีขอซักถาม และคําตอบสรุปได ดังนี้   

นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดซักถามวาที่เก่ียวกับ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท เพิ่มทุนเปนสัดสวนเทาไร 
จํานวนหุนเพ่ิมทุนเทาไร ราคาหุนเทาไร และทางบริษัทฯ ตองจายเขาไปคิดแลวเปนเงินเทาไร และหุนที่บริษัทฯ ไมเพิ่มทุนสวนนี้
ขายใหบริษัท หรือบุคคลธรรมดา   

นางศิรพร กฤษณกาญจน ผูจัดการใหญ ไดตอบขอซักถามวา ในเร่ืองของการเพ่ิมทุนของบริษัท เพียวสัมมากรฯ เพิ่ม
ขึ้นมาจาก 225 ลานบาท เปน 260 ลานบาท คือเพิ่มขึ้น 35 ลานบาท บริษัทฯ ไมไดซื้อหุนในสวนนี้เลย สวนหุนที่เราไมไดซื้อ 
ทางดานของ บมจ. สัมมากร รับซื้อไปเองทั้งหมด 35 ลานบาท 

นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดซักถามตอไปวา ทําไมเงินจํานวน 35 ลานบาทเปนเงินแคเล็กนอย ทําไมจึงไมเพิ่มทุน 
และสินทรัพยสวนนี้จะเปนผลดี อาจเปนผลประโยชนตอบริษัทฯ ไดในอนาคต และโรงงานที่ปดไปแลว เราคิดวาจะทําอยางไรกับ
โรงงานนั้น และมีทางใดบางที่จะหาวัตถุดิบที่จะพลิกฟนตัวโรงงานไดหรือไม 

ประธานฯ ไดชี้แจงวาในสวนหุน PSDC ที่บริษัทสละสิทธิ์ไมไดเพิ่มทุนตามสัดสวน อันเนื่องมาจากสถานการณของบริษัทฯ 
ที่ทราบกัน คือเร่ืองของปญหาระหวางบริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเปนผูสงวัตถุดิบรายใหญใหบริษัทฯ ซึ่งรายไดหลักของบริษัทฯ อยูที่โรง
กล่ันน้ํามัน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นวาบริษัทฯ จะขาดรายไดหลักเปนอยางมาก โดยเฉพาะมีจะมีผลกระทบในเร่ือง
ของการเงิน ความเปนจริงเปนโครงการท่ีดี แตตองดูผลประกอบการระยะยาว เนื่องจากเปนการสรางศูนยการคา และเปนการให
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เชา ซึ่งการเก็บคาเชาระยะยาว จะเห็นผลประกอบการคอนขางชา ใชเวลาหลายป แตคอนขางม่ันคงในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกลาว ไมไดทําใหสัดสวนเดิมลดลงมากนัก จากเดิมที่เรามีเกินกวารอยละ 50 ลดลงเล็กนอย ก็คิดวาเหมาะสมกับ
สถานการณทางดานการเงินของบริษัทฯ ในขณะน้ี เนื่องจากบริษัทฯ จําเปนตองเก็บเงินสดไวเพื่อที่จะรักษาสภาพคลองของ
บริษัทฯ ซึ่งเปนความจําเปนหลักที่บริษัทฯ มอง สวนการที่บริษัทฯ หยุดผลิตทั้งโรงกล่ัน และโรงไบโอดีเซล ปญหานี้บริษัทฯ ไดมี
การแจงรายละเอียดกับตลาดหลักทรัพยไปแลว สามารถสอบถามคุณศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ รายละเอียดได สวนแผน
เร่ืองโรงกล่ันที่มีอยู คุณศุภพงศ กฤษณกาญจน ก็พยายายามไดติดตอ และกําลังดําเนินการหาผูซื้อเพื่อขายใหไดราคาดีที่สุด  

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ กลาวเสริมวา ในสวนของเครื่องจักรเหลานี้ที่จะขายออกไป เพราะวาเราเห็นความ
ชัดเจนวา ปตท. ไมสงวัตถุดิบใหอยางแนนอน  ถาบริษัทฯ จะมีการ Implement ใหม ก็ควรจะเปนที่อื่น ที่ต้ัง หรือ Location ซึ่งมี
ทางเขาทางออกของตัวเองท่ีดีกวา แลวก็ไมตองไปพึ่งพาอยูกับตรงชองทางตรงนั้น ส่ิงที่พยายามจะขายออกไปเปน Option ที่ดี
ที่สุด จะพยายามทําใหราคาที่ดีมากที่สุด เราจะไดมีกําลังที่จะทําตรงอ่ืน เลือกธุรกิจ หรือเลือกที่จะไปต้ังโรงงาน นั่นเปนสาเหตุที่
เราทําไมไมเอาตรงนี้ เพราะอยูในซอย ไปอยูในที่ที่ไมมีทางออกทางเขาของตัวเอง และอีกอยาง โรงกล่ันนี้ไดสรางขึ้นมาเพื่อ 
Process วัตถุดิบที่มาจาก ปตท. เพียงอยางเดียว คอนขางจํากัด ถาเราจะทําธุรกิจเร่ืองเหลานี้อีก เราไดเงินทุนกลับมาสรางใหม
ใหเหมาะสมกับธุรกรรมใหมจะดีกวา  

ที่เรามองวาควรจัดการจําหนายออก เพราะอยางไรก็ตามเราก็ทําธุรกิจเดิมไมได เพราะ ปตท. ไมสงวัตถุดิบใหแนๆ ถึงจะ
ใหกลับมา เราก็ตองเตรียมในเร่ืองของมาตรฐานน้ํามัน Euro 4 หรือคากํามะถันที่ลดลงไปแลวเม่ือตนปนี้ไมทัน เนื่องจากทราบวา 
ปตท. จะยกเลิกเรา เราก็พยายามด้ินรนหาความชัดเจน เพราะวาการเตรียมเร่ือง Euro 4 ซึ่งตองเตรียมลวงหนา 2-3 ป ตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมาเราไมสามารถหาเงินกูไดเลย เพราะความไมแนนอนของ ปตท. เราเปนคนสรางโรงงานขึ้นมาต้ังแตตน เราคิด
วาโรงงานนี้เราสรางดวยมือของเราเอง เม่ือเราใชประโยชนในลักษณะเดิมไมได ก็ตองขายไปเอาเงินทุนคืนมากอน และหา
ชองทางที่จะทําตัวอื่น 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ไดกลาววาในฐานะผูลงทุน และมีความหวงใย โดยขอใหผูบริหารของบริษัทฯ มีขวัญ และ
กําลังใจ สวนตัวเลขในรายงานประจําป หนาที่ 9 อัตราในขั้นตน ผลตอบแทนผูถือหุนของป 2552-2554 จะดอยไปบาง แตในการ
จบตรงนี้ผมถือวาสุดความสามารถเต็มที่แลว ดวยขอจํากัดหลายๆ เร่ือง และในประเด็นที่เปนคําถามคือ เฟองทุกเฟองของ RPC 
กลไกของ RPC คงไมไดขับเคล่ือนพรอมกันอยางเปนระบบ จึงทําใหภูมิคุมกันของ RPC บกพรองไปได ปญหาวัตถุดิบ เราทราบ
มากอน ดังนั้นทุกเฟองของ RPC ตองขับเคล่ือนไป และสอดคลองไปดวยกัน ผมขอตําหนิในเร่ืองนี้ ซึ่งสงผลกระทบใหพนักงาน
นองๆ ของผมตองถูก Lay-Off ออกไป อยากฟงวา ในอนาคตผูบริหารคิดอะไร ทําอะไรตอไป เหมือนกับวาลงเรือลําเดียวกันแลว
สุดทายไมทราบวาควรจะมีวาระแกไขขอบังคับของบริษัทฯ หรือไม เพราะทางสภาวิชาชีพทางบัญชีไดเปล่ียนช่ืองบดุลเปนงบ
แสดงสถานะทางการเงิน เปนขอบังคับของบริษัทจดทะเบียนไมวาจะเปนจํากัด หรือมหาชน ชื่องบดุลถูกเปล่ียนไปแลว แต
ขอบังคับของบริษัทฯ ยังไมไดเปล่ียน ดังนั้น ตองเปล่ียนขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองหรือไม เราไมไดรับรองงบดุลแลว เพราะเรา
สงบัญชี เขาใหความเห็นงบแสดงสถานะทางการเงิน เขาไมใชคําวางบดุลแลว ถูกตองไหมครับผูสอบบัญชี เพราะทานใชคําวา 
งบแสดงฐานะทางการเงิน Financial Statement Position เขาไมใชคําวา Balance Sheet หรืองบดุลแลว ดังนั้น ขอบังคับของ
บริษัทฯ  เปนประเด็นที่ตองเปล่ียน ใหทําทีเดียว จะไดไมตองเสียคาธรรมเนียมหลายคร้ัง เปนแพคเกจเดียวกัน 

ประธานฯ กลาวขอบคุณทานผูถือหุน ในเร่ืองการเปล่ียนช่ืองบแสดงฐานะทางการเงิน สวนเร่ืองอนาคตนั้นยังคงเก่ียวของ
กับปญหาท่ีบริษัทฯ ประสบอยู จึงทําใหตองหยุดในธุรกิจของโรงกล่ัน และโรงไบโอดีเซล พรอมทั้งบริษัทลูก ซึ่งไมไดเกิดจาก
สภาวะปกติทั่วไป ซึ่งระยะเวลา 15 ปที่ผานมา RPC ไมเคยมีปญหาเร่ือง Performance ไมเคยมีปญหาในเร่ืองความสามารถใน
การแขงขัน  ซึ่งที่ผานมาการดําเนินงานในการแขงขันทางธุรกิจต้ังแตเร่ิมตน เรามีกําไรมาตลอดระยะเวลา 15 ป มีขาดทุนปเดียว
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คือขาดทุนสต็อก ที่เกิดจากวิกฤติในทั่วโลก เม่ือป 2551 ถาจําไมผิด หากในเร่ืองของ Performance บริษัทฯ มีกําไรมาโดยตลอด 
การหยุดธุรกิจโดยกระทันหันแบบนี้ ไมไดคาดคิดวา ปตท. จะสามารถทําเชนนี้ เพราะสัญญาระบุไวอยางชัดเจนวา หากมีขอ
ขัดแยงตองไปอนุญาโตตุลการดวยกัน ไมวาจะเปนเร่ืองใด เราไปอนุญาโตตุลาการแลว โดยเราย่ืนเร่ืองทันที หลังจากที่ทาง ปตท.
สงหนังสือมาทางบริษัทฯ ในกรณีนี้ผูบริหารของบริษัทฯ มิไดละเลย แตเราเช่ือวาสัญญาจะบังคับได และเช่ือวาทุกฝายจะเคารพ
กระบวนการอนุญาโต น่ันคือที่มาที่เราตองหยุดธุรกรรมของเราในทันที  

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองลดคาใชจาย โดยการ Lay-Off พนักงาน ซึ่งเปนเร่ืองที่ผูบริหารไมพึงประสงคเปนอยาง
ย่ิง เพราะพนักงานหลายๆ ทานที่อยูกับบริษัทฯ มา 15 ป ซึ่งไดฟนฝาอุปสรรคมาดวยกัน และมีความรูสึกผูกพัน แตดวยความ
จําเปนที่บริษัทฯ ตองรักษาองคกรตอไป และหากบริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจการไปไดเหมือนเดิม ก็จะเชิญชวนใหพนักงานรวม
ทํางานกับบริษัทฯ ตอไป ซึ่งในเร่ืองนี้บริษัทฯ ไดเคยแจงใหพนักงานทราบ  

สวนในอนาคตบริษัทฯ ไดพยายามมองหาโอกาสอื่นๆ มาโดยตลอด และอยางที่บริษัทฯ ไดดําเนินการเร่ืองบริษัทขนสง 
บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท หรือเร่ืองพลังงานทางเลือก ซึ่งเม่ือ 2-3 ปที่ผานมาบริษัทฯ ไดใหเวลากับส่ิงเหลานี้มาก เพื่อ
หาโอกาสเพิ่มเติมในการหารายไดที่เปนระยะยาว เพื่อผลประโยชนใหกับผูถือหุนทุกทาน โซลาฟารมที่เรายังไมละทิ้ง และท่ีผาน
มาโครงการที่เราสนใจ และไดประเมินโครงการ ซึ่งผลออกมาลวนมีปญหาท้ังส้ิน เพราะการท่ีเราตองคํานึงถึง หรือระมัดระวังใน
การทําโครงการ หากคิดวาเปนความเส่ียง บริษัทฯ คงไมเดินหนาตอไป แตหากโครงการไหนท่ีแนนอนบริษัทฯ ก็จะรวมทุน
ดําเนินการตอไป เหมือนกับโครงการ PSDC ขณะนี้ส่ิงที่บริษัทฯ ทําก็คือการลดคาใชจายของบริษัทฯ คือตองลดคาใชจายใหนอย
ที่สุด บริษัทฯ จําเปนที่จะตองหยุดจางพนักงาน ผูบริหารยังคงอยูพรอม และขอเรียนวากรรมการบริษัทของเรานารักมาก เพราะ
เดิมทีบริษัทฯ จะลดขนาดของคณะกรรมการบริษัทลง แตเม่ือมีการปรึกษาหารือกัน เห็นสมควรวาควรลดคาตอบแทนกรรมการ
ของทุกคนดีกวา เพื่อใหทุกคนยังอยูกันพรอม พรอมที่จะชวยบริษัทฯ กรรมการบริษัทหลายทานก็ทํางานโดยไมมีเงินเดือน แต
ยังคงบริหารงานเหมือนเดิม เพื่อใหบริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจตอไป สวนเร่ืองคาตอบแทนกรรมการ ดร.วิชิต แยมบุญเรือง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผูนําเสนอทาน ก็จะเห็นวาเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหบริษัทฯ ไปไดยาวๆ และใหมีคาใชจาย
นอยที่สุด  

บริษัทฯ ไดรับการวาจางบริหารจัดการกับบริษัทใหญในประเทศลาว โดยใชทีมงานของพนักงานบริษัท เพื่อสรางระบบงาน 
ทั้งงานดานบัญชี งานบุคคล ซึ่งรายไดอาจไมมากนัก เพื่อชวยเหลือพนักงานบางทานที่กําลังตกงานไดอีกกลุมหนึ่งราวๆ 30 คน
เทาที่จะทําได ที่บริษัทฯ สามารถวาจางไดอีกระยะหน่ึง จนกวาหลายๆ เร่ืองจะมีความชัดเจนขึ้น บริษัทฯ จึงไดย่ืนขอใบอนุญาต
ทําเหมืองแรควอซ ท่ีจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนโครงการที่บริษัทฯ ไดติดตอมาประมาณ 2-3 ปแลว บริษัทฯ เห็นวาเปนโครงการท่ี
นาสนใจ ความเส่ียงนอย บริษัทฯ จึงไดย่ืนขอสัมปทานเหมืองแรควอซ ที่จังหวัดเพชรบุรี รวมกับคนทองถ่ินที่เคยทํากอนอยูแลว  

นี่คือส่ิงที่บริษัทฯ ไดดําเนินการไปแลว สวนในธุรกิจอื่นๆ ก็มีบุคคลในธุรกิจหลายทาน ทั้งวงการปโตรเลียม และไมใช
ปโตรเลียม ไดติดตอแนะนํากับผูบริหารหลายๆทาน และกรรมการหลายทานไดแนะนําธุรกิจหลายอยาง ซึ่งตองขอบพระคุณมาก 
บริษัทฯ ก็พยายามชองทางอื่นๆ ทํา แตบริษัทฯ ตองคัดสรรเลือกโครงการ คือเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด และให
เหมาะสมกับเงินทุนที่บริษัทฯ มีอยูซึ่งเปนประเด็นสําคัญ กรรมการหลายทานชวยกันคุยในธุรกิจใหม แตยังไมมีความชัดเจนใน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงยังไมไดเรียนแจงความคืบหนาในอนาคตใหผูถือหุนทราบ  

นายสานิต เจริญผล ผูถือหุน ไดซักถามวา ตามที่ทานประธานฯ ไดกลาวถึงความหวังใหมๆ ก็ได รับทราบ และ
ขอขอบพระคุณมาก แตอยากยอนกลับไปปญหาของบริษัทฯ ที่มีอยูในขณะน้ีในเร่ืองวัตถุดิบที่เราขาดอยู ผมไดอานรายงานหนาที่ 
13 ที่บริษัทฯ ชี้แจงไวตรงประเด็นมากเลย คือมีอยู 3 ขอ ทานชวยกรุณาสรุปใหฟงสักเล็กนอย โอกาสท่ีจะเปนไปได หรือเปน
อยางไรบาง คือขอที่ 1 เร่ืองแนวทางการรับอนุมัติวัตถุดิบที่ขาด ก็คือศึกษาหาแหลงวัตถุดิบอื่นทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบ
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จาก PTT เพียงแหงเดียว ขอนี้ตรงประเด็นมาก ขอ 2 ศึกษาหาวัตถุดิบประเภทอื่นที่สามารถนํามาใชในขบวนการผลิตได โดยได
ทดลองกล่ันน้ํามันดิบจากแหลงในประเทศเม่ือป 2546/2548 ซึ่งเปนระยะนานพอสมควร ซึ่งพบวาเคร่ืองจักรของบริษัทฯ สามารถ
รองรับได โดยตองทําการปรับปรุงอุปกรณ ขอสุดทายคือ ศึกษาหาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากแหลงตางๆ ทั้งใน และนอกประเทศ 
เพื่อรองรับความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบัน และในอนาคต ทั้ง 3 ขอ ไมทราบวาความคืบหนาเปนอยางไร ซึ่งเปนประเด็นที่
อยากทราบ สวนตัวเลขอื่นๆ ก็เปนที่นาพอใจในระดับหนึ่งในหลายๆ ตัวเลข   

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามในขอแรกวา บริษัทฯ พึ่งพาวัตถุดิบจาก ปตท. เปนเจาเดียว ซึ่งเปนเร่ืองจริง เพราะวาวัตถุดิบ
ที่มาจาก ปตท. หรือโรงงานบริษัทลูกของ ปตท. นั้นเปนกากของโรงงานน้ัน และบริษัทฯ มีศึกษา แตยังหาวัตถุดิบไมได สวนในขอ 
2 วา การทดลองในเร่ืองเทคนิค แตในชวงเวลาท่ีบริษัทฯ ทําจริงๆ ก็มีเหตุประกอบหลายอยางที่จะทําใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจไมได 
ขอยกตัวอยางที่บริษัทฯ ไดเคยดําเนินการ คืออันเดียวกับที่เคยทําบริษัท สยามกัฟล จังหวัดเพชรบุรี ที่บริษัทฯ เราตองไปสรางโรง
กล่ันใหม ซึ่งในรายละเอียดทานผูถือหุนสามารถสอบถามได และคุณศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ พรอมที่จะอธิบายใหฟง 
บริษัทฯ ไดยกเลิกโครงการไปแลว เนื่องจากติดปญหาเร่ืองส่ิงแวดลอม สวนขอที่ 3 ศึกษาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากแหลงตางๆ ทั้ง
ในและนอกประเทศ ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาที่ชัดเจน 

นายสานิต เจริญผล ผูถือหุน ซักถามเพิ่มเติมวามีขออื่นๆ ที่จะเก่ียวของกับปญหาในปจจุบัน เราตองการความชัดเจนขึ้น 
ถาเราจะทําผลิตภัณฑอื่นๆ เชน โซลาฟารม หรืออื่นๆ ก็ดีอยูเหมือนกัน แตวาเราก็อยูในฐานะเร่ิมตน และที่ไดสังเกตดูวาธุรกิจโซ
ลาฟารมตางๆ ในประเทศท่ีเรามีอยู จะไมโดดเดน ตองลงทุนสูง และตองเริ่มนับหนึ่งใหม เราก็ตองตามหลัง ปจจุบันธุรกิจที่เรามี
อยูเปนอยางไร เพราะเราไมมีวัตถุดิบ ตัวชดเชยก็ไมมี สวนความหวังในธุรกิจใหมก็อยากใหสําเร็จ จึงอยากใหผูบริหารใหความ
ม่ันใจวาเราจะเดินไปดวยกันได ไมเพียงแตรอศาล อยากใหชัดเจนมากกวานี้   

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา บริษทัฯ ใหความม่ันใจวาเราจะเดินตอไป เพียงขอใหเขาใจวาธุรกิจน้ํามัน ณ ขณะนี้มีรายใหญที่มี
อํานาจเหนือกวาอยู คงไมใชเร่ืองงาย 

นายสานิต เจริญผล ผูถือหุน กลาวเพิ่มเติมวา ยังไมมีความรูสึกที่จะม่ันใจเทาไร นอกจากถามีส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากท่ี
กลาวนี้ก็วากันตอไปในอนาคตอันใกลนี้ 

นายสมชายฯ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน กลาววา ฟงดูเหมือนวาบริษัทฯ ประสบวิกฤติอยู แลวก็กําลังหาทางออก ขอให
กําลังใจเหมือนคุณสถาพรฯ อยากใหสูๆ เทาที่ติดตามเร่ืองราวที่มีปญหากันมากับทาง ปตท. เหมือนวาเรากําลังสูกับยักษอยู และ
ผมรูสึกวาเราจะเปนแจกผูฆายักษ จึงจะขอความเห็นจากผูถือหุน สนับสนุนใหมีกําลังใจที่จะสูกับยักษไดไหม หากทานใดเห็น
ดวยชวยปรบมือครับ นอกจากนี้คุณสมชายฯ กลาวเพิ่มเติมถึงเพื่อนนักลงทุนวา ปญหาที่ผูบริหารกําลังหาทางแกอยู ยังติดๆ ขัดๆ
อยู ส่ิงที่เปนปญหา ในส่ิงใดที่ผูถือหุนชวยได นอกจากสงกําลังใจแลว หาวิธีที่จะชวยผูบริหาร เชน เร่ืองปญหากับ ปตท. ตามที่
เปนขาววาพนักงานซ่ึงปจจุบันเปนอดีตไปแลว ไดย่ืนหนังสือรองเรียนตอหนวยงานตางๆ และในเร่ืองดังกลาว ผูถือหุนพอจะ
ชวยเหลืออะไรไดบาง หรือทางผูบริหารจะใหผูถือหุนสนับสนุนเร่ืองใด ชวยเรียนใหทราบบาง เพื่อที่ผม และเพื่อนนักลงทุนจะไดมี
สวนชวย เพราะในอดีตราคาหุนก็ขึ้นดี ปนผลก็ดี แต ณ ขณะนี้อยูที่บาทกวาๆ ขอใหพวกเราสูๆ นะครับ 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทาน ดวยใจจริง ซึ่งในวาระน้ี ผมกับผูบริหาร ต้ังใจจะคุยในเร่ืองนี้อยูในวาระสุดทาย 
และเนื่องจากผูถือหุนหลายทานก็มีคําถามขึ้นมาแลว ดังนั้นจึงขอยกเอาวาระน้ี ซึ่งความจริงควรเปนวาระอื่นๆ แตวาเน่ืองจากมี
การกลาวถึงปญหา ปตท. ซึ่งถือวาเปนปญหาใหญ ที่ทําใหรายไดประมาณ 80% ที่โรงกล่ันหายไป จึงสงผลกระทบกับบริษัทฯ ใน
เร่ืองนี้อยากเรียนวา ผูบริหารไดดําเนินการย่ืนฟองทาง ปตท. ทั้งทางอนุญาโตตุลาการ และทางแพง คือเดิมทีทางแพงควรจะเปน
หลังจากอนุญาโตตุลาการ แตดวยเหตุผลที่บริษัทฯ ฟองไปทําใหศาลแพงรับคําฟองเราดวย ซึ่งเปนประโยชนตอรูปคดีของเรา 
หลังจากย่ืนฟองแลว  
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ปญหาดังกลาว ทําใหพนักงานเดือดรอน ผมจึงขอนําเสนอ Presentation เพื่อจะไดทราบบริษัทฯ ไดทําอะไรไปบาง ซึ่ง
กอนหนานี้บริษัทฯ ก็ไดทําไปบางแลว จริงๆ แลวขอมูลนี้ควรตองอยูในวาระอ่ืนๆ ซึ่งเราไดย่ืนหนังสือคัดคานเปนไปตาม
กระบวนการทางกฎหมาย อยางที่เรียนไปแลววาในสัญญาระบุวาทั้งสองฝายหยุดขาย หยุดซ้ือกันไมไดในระหวางเรื่องอยูใน
อนุญาโตตุลาการ แตวา ปตท. ก็เลือกที่จะหยุดสงวัตถุดิบ ซึ่งปญหานี้ยังสงผลกระทบใหบริษัทฯ ตองหยุดธุรกิจ คือโรงกล่ัน และ
คาสง และโรงกล่ันเพียวไบโอดีเซล ซึ่งเปนโรงกล่ันที่จะตองใชเพื่อทําใหดีเซลของเราถูกตองตามกฎหมายจําเปนตองหยุดไปดวย 
เพราะผูซื้อหลักคือ RPC  

ตามที่บริษัทฯ ไดรายงานเร่ือง TDR วาจะนําหุนไปขายที่ประเทศไตหวัน เพราะปญหาคดีกับ ปตท. จึงทําใหทางไตหวัน
ขอปฎิเสธ ที่จะรับหุนของบริษัทฯ ทั้งๆ ที่ไตหวันดูผลประกอบการแลวแจงวาดีมาก ในเบ้ืองตนบริษัทฯ ที่ปรึกษาเขารับ แตพอ
ดําเนินการไปในสวนของตลาดหลักทรัพย เขาปฎิเสธ อันนี้ตองยอมรับวาเราอาจมีความเส่ียงสูงในเร่ืองของคดีความ เราก็เลยถูก
ปฏิเสธการขายหุนไปที่ไตหวัน ดวยประเด็นเร่ือง ปตท.  

ในสวนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูบริหารไดแจงพนักงานบริษัทฯ รับทราบเร่ืองกอนลวงหนาพอสมควร และชดเชยให
พนักงาน จึงอยากเรียนใหทราบวาการหยุดผลิต หรือการใหพนักงาน Lay-Off ไมเหมือนกับบริษัทฯ อื่นๆ ตรงท่ีบางบริษัทฯ ให
พนักงานออกเพื่อความกาวหนาของบริษัทฯ เอง หรือปญหาการขาดทุน และปดกิจการ แตตางกันตรงที่บริษัทฯ เราดําเนินธุรกิจ
กันอยางปกติ และมีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด แตเราเช่ือวาสัญญานาจะเปนอะไรท่ีศักด์ิสิทธิ์ และอนุญาโตตุลาการนาจะ
ศักด์ิสิทธิ์ แตวาเขาก็หยุดสงวัตถุดิบ โดยที่ไมสนใจขบวนการนั้น พนักงานบริษัทฯ เดือดรอน จึงย่ืนหนังสือรองเรียนตอ ปตท. 
กระทรวงพลังงาน กรรมาธิการวฒิุสภา  หลายทานคงจะเคยทราบขาวบาง  

หลังจากนั้นทาง ปตท. ใหขาววาไดแจงบริษัทฯ มาแลวลวงหนา 2 ป ผูบริหารทําอะไรอยู อะไรทํานองน้ัน ผมขอเรียนวา
การขึ้นโรงกล่ันไมใชเร่ืองงาย วัตถุดิบไมใชรานกวยเต๋ียวที่พรุงนี้เราอยากสรางเฟรนไชสขึ้นมาเราก็ทําได เพราะมีกฎหมายควบคุม
โรงกล่ันต้ัง 6 ฉบับ 6 กระทรวง ซึ่งการขอใบอนุญาตตองใชเวลาเปนปๆ ทั้งส้ิน วัตถุดิบก็ไมใชหางายๆ โดยเฉพาะกากท่ีแตกตาง
กันของโรงงานที่เราไดมา ก็ไมเหมือนโรงกล่ันอื่นๆ ไมใชจะเลิกไดงายๆ เราไดดําเนินการตามขบวนการอนุญาโตตุลาการ แตนา
เสียดายท่ีขบวนการอนุญาโตตุลาการไมเร็วอยางที่เราคิด ซึ่งเร่ืองนี้ผมกับผูบริหารไดรับคําแนะนําจากผูหวังดีวาควรไปย่ืน
รองเรียนตอหนวยงานตางๆ อยางคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลพลังงานวุฒิสภา ซึ่งทาน สว. รสนาฯ เปนประธานอยู เราไดเลา
เร่ืองใหคณะกรรมาธิการฯ ฟง ซึ่งทางประธานคณะกรรมาธิการฯ ขอใหบริษัทฯ นําหลักฐานไปเลาเร่ืองรายละเอียดใหทาง
คณะกรรมาธิการฯ ชุดใหญฟง และใหขอคิดวา เร่ืองนี้ความจริงไมควรจะเกิดในประเทศไทย หรือประเทศไหนๆ แตเม่ือเกิดแลว
อยากใหบริษัทฯ สูเต็มที่ไมวาผลจะเปนอยางไร และยังมีคําแนะนําอื่นๆ บริษัทฯ พรอมที่จะย่ืนหนังสือรองเรียนในหนวยงานที่เรา
ยังไมไดไป เทาที่กฎหมายจะอนุญาตหรือเปดโอกาสใหทําได ในวันนี้หากทานผูถือหุนเห็นดวย และมีใจกับเราในประเด็นคร้ังนี้ ที่
เราไมไดรับความเปนธรรม ขอใหทานพิจารณา และชวยสนับสนุนเปนแนวรวมกับบริษัทครับ  

ผูถือหุนทานหนึ่งถามวา ที่ทานประธานฯ แจงวาเปนแนวรวม จะใหรวมอยางไร ผมคนหนึ่งขอสนับสนุน หากทานใดจะ
ชวยสนับสนุน ก็ควรนาจะมีการลงลายมือชื่อไหมครับ หรือสงรายช่ือ หรือวาจะไปย่ืนรายช่ือวันไหนอะไร ชวยช้ีแจงดวย จะได
รวมกันสนับสนุนครับ 

ประธานฯ กลาวขอบคุณ และกลาววาไมอยากรบกวนผูถือหุน แตหากทานผูถือหุนจะชวยเพียงแคขอรวมลงรายชื่อของผู
ถือหุนที่จะสนับสนุน เพื่อการเรียกรอง ซึ่งเราจะไดไปย่ืนในหนวยงานตางๆ 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน กลาววา การลงช่ือคงไมมีปญหา แตขอถามดวยความเปนหวงวา หากผมเปน ปตท. และ
เปรียบเทียบวา RPC เปรียบเสมือนดอกไมสีสวยหอม ทุกอยางที่เขาเห็นมันก็เลยเกิดปญหาขึ้น ดังนั้นที่เขาจะไมขายเราน้ัน เราได
คุยตนทุนราคาขยับใหเขาไหม ถาขยับใหเขาไมได ทาํเดินไปดวยกันไหม มันก็จะมีการ Process ตรงน้ัน ไดทําตรงสวนตรงนั้นหรือ
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ยัง ขายของตามสัญญากันอยางนี้คุณเห็นวาผมมีกําไรดีมาก หรือวาเราจะเดินไปดวยกัน รวมธุรกิจกัน อาจเสียแขนเสียขาบาง
เพื่อรักษาชีวิตไว ไดคุยกันในระดับไหนแลว กอนที่เราจะไปทําในลักษณะอยางนั้น หรือวาผานขบวนการนั้นแลว 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา บริษัทฯ ผานกระบวนการนั้นมามากตอมากแลว คงจะทราบวาการท่ีตองพึ่ง Supplier เพียงราย
เดียวเราคงไมสามารถจะทําอะไรไดมาก เราตองออนนอมอยูแลว เปนเวลา 4-5 ปที่ผานมาคณะผูบริหารของเราไดปรึกษาหารือ
กันมาหลายระดับแลว ผมเรียนวาการยอมเสียแขนเสียขา ผมไดเสียไปแลวแตตอนนี้มีอยางเดียวคือหายใจไมได ผมจึงอยากให
เปนเร่ืองของศาลท่ีพิจารณา เพราะมีรายละเอียดมากท่ีเกิดมาตอเนื่องหลายป เราพยายามประนีประนอมออนขอ ซึ่งแขนขาเรา
สละไปแลว ไมเชนนั้นผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีกวานี้มาก  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ซักถามเพ่ิมเติมวา ขอเรียนถามวาในฐานะของผูผลิต และจําหนาย ในสวนของผูผลิตเรา
สะดุด แตในสวนของผูจําหนายในการทํา Trading ผมเคยไดยินวาปลายป 2553 หรือ 2554 ที่ตรงน้ันมี Trading ซึ่งจํา
รายละเอียดไมได ตรงน้ันพอท่ีจะเปนธุรกิจไดไหม และในสวนของปโตรเคมีตางๆ แมกระท่ังน้ํามันเคร่ือง RPC อะไรตางๆ ที่จะเขา
มาใหดํารงอยูได ยังพอจะชวยอะไรไดบาง ไมทราบวาในสวนนี้ไดดําเนินการไปแคไหนแลว 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ ไดเรียนช้ีแจงวา ขอบคุณผูถือหุน เปนคําถามท่ีดี เดิมธุรกิจ 15 ปที่ผานมามี 
ประสบการณที่ไดเรียนรูจากส่ิงแวดลอมเมืองไทย เราไดมีการคุยกับทาง ปตท. มาหลายๆ รุน มันไมใชเร่ืองของคน มันเปนเร่ือง
ที่วาในประเทศนี้ใครทําธุรกิจปโตรเลียม ปโตรเคมีบาง มีความพยายามแบงสรรปนสวนเดินไปดวยกัน พอรูขาวจากส่ือ เขาจะขึ้น
โรงงานท่ีจะเอาวัตถุดิบนี้นี้ไปใช เราก็รีบไปพบ และคุยกับเขา เปนประสบการณที่เขาใจมากขึ้นวาตองทํากันอยางไร บอกวา
โรงงานผมนี่คุณไมตองสราง Unit นั้นขึนมาใหมเลยก็ได ผมขยายของผม แลวคุณก็มาถือหุนกับผมอยางเดียว ที่คุณเสนอ ผมได
ส่ังผูออกแบบแผนผังทั้งหมดเสร็จในอาทิตยเดียว แลวใน 1 อาทิตยผมขึ้นไปพบเขาเชา 08.30 น. พรอมกับแบบที่ไดทํา แตได
คําตอบคือ...........มันไมใชเร่ืองกําไรมากกําไรนอย  มันไมใชเร่ืองเพื่อนกันจะอยูที่ระดับบนสูงแคไหนจะมาเปล่ียนแปลงตรงนั้นได 
เราตองมีจุดยืนของเราเอง เราไดผานมาหลายจุดแลว คณะกรรมการฯ ของเราไดพยาพยามทําทุกอยาง สวนที่บอกวาในสวนอื่นๆ
ไมทําหรือ ขอเรียนตรงๆ วาพอมาเปนตลาดหลักทรัพยฯ ขอจํากัดมีมาก หากพูดก็หาวาสรางขาว ไมพูดก็บอกไมทําอะไร หากผม
เสนอในตลาดหลักทรัพย ผมก็ไมตองพูดตรงนี้ก็ได นั่นคือ 15 ปที่ไมไดทําอะไรเหรอ ผมวาไมใช กรรมการฯ ทุกๆทาน พยายาม
มองไปขางหนา 

ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา ขอเรียนวาคุณศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ ไดพยายามทํามาโดยตลอด แตคงไมใชเร่ือง
งาย เพราะตองใชเงินทุนมาก โอกาสท่ีทาง Trading ของเราย่ิงนอยใหญ เพราะธนาคาร 15 แหงที่เราสรางเครดิตมา ไมเคยมี
ปญหาเร่ืองการเงิน หรือแมแตเช็คใบเดียว แตทานทราบไหมครับวา ธนาคาร 15 แหงบัดนี้ ขอถอนเครดิตของเราทั้งหมด ทั้งที่
บริษัทฯ เราไมเคยมีปญหาเร่ืองการเงิน ผลประกอบการไมเคยขาดทุน สาเหตุนี้จึงทําใหบริษัทฯ ตองตกอยูในสถานะท่ีจะทํา 
Trading ย่ิงยากขึ้น เพราะอิทธิพลทาง ปตท. เพราะฉะน้ันส่ิงที่ตองทําในวันนี้ ถึงแมโอกาสจะเปนอยางไรก็ตาม เราตองเชื่อม่ันวา
ตองชนะคดีไมวาทางใดทางหน่ึง ไดมาก หรือไดนอยขึ้นอยูแตศาลจะใหความยุติธรรม  

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ กลาวเสริมวา ส่ิงที่ทานผูถือหุนถาม เอาไวเกิดกอนแลวคอยบอกครับ แตตอนน้ียัง
บอกหมดไมได 

นายศักดา เมฆทรงกลต ผูถือหุน เรียนแจงวา ทานประธานฯ ทานกรรมการฯ ทุกทานดวยความเคารพ ผมพรอมที่จะ
สนับสนุนพรอมทานผูถือหุนรายน้ันครับ ที่วาใหกําลังใจ และขอสนับสนุน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัทใหตอสูใหถึงที่สุด ผม
ติดตามคุณรสนาฯ ทานประธานคณะกรรมาธิการ มาพอสมควร ทานรักความยุติธรรม เพราะฉะน้ันทานผูถือหุนทั้งหลายใหลงช่ือ
สนับสนุน ผมขอใหรีบดําเนินการตามรายช่ือเหลานี้ ผมวานาจะไดรับความยุติธรรมเกิดขึ้น 
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ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน ซึ่งเร่ืองนี้ ความจริงคณะกรรมการฯ ไดเตรียมการมาระยะหน่ึง ดังนั้นขอใหจัดสง
แบบฟอรมใหผูถือหุนลงช่ือ ในระหวางที่เราประชุมกันไป ขออนุญาตครับ 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่จะรวมกันสนับสนุน และเดินไปดวยกัน คงตองหลายๆ 
ดาน ดานกฎหมายก็วาไป ก็ดูเร่ืองของอนุญาโตตุลาการ วามีการขยับชา ตอนนี้เร่ืองไหนเร็วขยับไดควรจะขยับไปทางส่ือ หรือทาง
อะไรก็วากันไป 

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งไดขอเรียนเสริมทานผูถือหุนเม่ือสักครูนี้ ในเร่ืองของ ปตท. ซึ่งผมมองวาเปนยักษใหญกําลัง
รังแกพวกเรา เราไมใชยักษเล็ก เราเปนแคมด ซึ่งผมมองวา ถามีมาตรการสังคมที่สามารถเดินควบคูไปทางดานกฎหมาย ผมยินดี
ลงช่ือเปนคนแรกกับทานอื่นๆ นะครับ ตอนนี้เปรียบเสมือนวาพวกเราเปนผูประสบชะตากรรมรวมทุกขดวยกัน ตอนสุขเราก็สุข
ดวยกัน ฉะนั้นตอนที่เรามีทุกขผมคิดวาเราควรนาจะชวยกัน เปนกําลังใจใหกับผูบริหารทกุคนครับ 

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนซักถามวา ทางผูบริหารจะขายโรงงาน 2 โรง ทานมองถึงผูซื้อหรือยัง ทานทราบหรือยังวาจะ
ขายใหใคร ถาไมใช ปตท. แลวใครจะซื้อ 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ ตอบขอซักถามวา มีผูสนใจซื้อ และยายไปตางประเทศ 

ผูถือหุน  ซักถามวา ผูซื้อที่เขาจะมาซ้ือเขามีประโยชนอะไร 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ ตอบขอซักถามวา มีหลายรายแตผมคงไมตอบแทนรายเดียว แตละรายบางคนก็
เร่ิมตนธุรกิจอยากลองเล็กๆ ที่ไมยากนัก บางคนก็อยากจะเปนประธานาธิบดี ทําขึ้นมาแลวตัวเองไดเปน ก็เกิดขึ้นทั้งไฟฟา ทั้งโรง
กล่ัน เผอิญผมเขาไปอยูในตลาดฯ แลวเดินทางไปท่ัวโลก ก็รูจักเพื่อนหลายคนที่เราบอกวาถาผมเปนประธานาธิบดีได ผมลงทุน
กับคุณ เพราะเรามีหลายโครงการนะครับตองจบ อาจจะจบเร็วๆ นี้ ถาจบไดเราจะเรียนใหทราบวาสรุปแลวเปนใคร 

ผูถือหุน  ซักถามวา เรามองวาเราจะเขาไปรวมทุนกับเขาดวยหรือเปลา 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ ชี้แจงวาคงไมครับ ไกลเกินไป แอฟริกาไกลจากนี่เยอะ แตถาไปใกลๆ แถวนี้มีนะ
ครับ ก็มีเหมือนกัน ประเทศใกลๆ แถวน้ีเราก็เสนอ ใกลๆแถวนี้เราคงรวมได แตถาไปแอฟริกาคงไมมีใครอยากไปอยูนานๆ เมือง
แถวๆ นี้คงมีคนไป 

ประธาน ฯ กลาวเสริมวา การไปรวมไมใชงาย แตละประเทศก็มีกฎหมายของเขาในธุรกิจปโตรเลียม ในเบื้องตน เราคิด
อยางเดียววาเราจะขายโรงงานของเราออกไปใหไดราคามากที่สุด สวนไปรวมทุนนี่คงใหมีอะไรชัดเจนแลวเราคอยมาเรียงรายการ 
แลวก็มาหารือรวมกัน 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ กลาววา คือขายไป แลวถือเงินเอาไวกอนไงครับ ทําอะไรก็ทําไดเลย โรงกล่ันนี่เรา
สรางดวยเงินของเราเอง เราสรางใหมก็สรางไดถามีภาพธุรกิจที่ชัดเจน แตการกําเงินไวกอนมันมีดอกเบี้ย โลหะที่เรารูแนๆ วาใช
ในธุรกิจอื่นไมไดนี่ เราไมควรเอาไว เราก็ขายไปกอน ชีวิตยังมีอยูแถมมีเงินดวย แลวก็คุมแนนอน  

รองศาสตราจารยวันเพ็ญ ทับทิมทอง ผูถือหุน กลาววา เก่ียวกับเร่ืองการฟองรองกับ ปตท . อยากจะใหขอคิดเห็น คือดิฉัน
มีหุนของดีแทคดวย ปที่แลวบริษัทก็มีเร่ืองฟองรองกับ กสท .แตวาผูบริหารของดีแทค คอนขางเขมเข็ง และมีเงินทุนเยอะมาก จึง
จางทนายตางชาติเตรียมตอสูกับ กสท . เต็มที่ วิธีทําของเขาไมไดขอใหผูถือหุนชวยลงช่ือ เขาจะทําเปนวาระท่ีผูบริหารเสนอวา 
เขาจะไปตอสู ฟองรองในเร่ืองราวกับ กสท. และขอใหผูถือหุนสนับสนุนผูบริหารในวาระน้ี และผูถือหุนก็ไดลงมติสนับสนุนแทบ
ทุกคนท่ีมาประชุม โดยไมตองเซ็นช่ืออะไรทั้งส้ินการท่ีใหเซ็นช่ือนี่นะคะ คุณอาจจะไดจํานวนนอยกวาที่ทําแบบนั้นเสียอีก 
เพราะวาหลายคนก็กลับไปแลว แตถาหากในใบผูที่เขาที่เขาเซ็นช่ือตอนแรก บอกวาที่ประชุมมีมติสนับสนุน คนที่ไมสนับสนุนจะ
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ยกมือขึ้น ในกรณีเชนนั้นก็จะมีคนไมสนับสนุนนอยมาก หรือวาไมมี คุณก็จะไดจํานวนเสียงแทบทั้งหมดที่มาลงทะเบียนในคร้ัง
แรก และจริงๆ แลวผูบริหารจะตองเขมแข็ง และจะตองมีความเช่ือม่ัน แตในขณะเดียวกัน คุณก็ตองไมลืมวา ปตท. เปนบริษัท
ขามชาติ เปนบริษัทใหญ และเปนบริษัทที่มีทีมกฎหมายที่เขมแข็งมาก ไมเชนนั้นเขาจะไปตางประเทศไมได คุณตองดูวาทําไมเขา
กลาที่จะขัดคําส่ังอนุญาโตตุลาการ ที่หยุดสง CR ใหกับคุณ ดังนั้นมันเปนส่ิงที่ยาก แตคุณจะตองใชความคิดอยางมากทีเดียวใน
การที่จะตอสูกับบริษัทเชนนี้ และคุณตองไมลืมวา ปตท  .มีปญหากับ IRPC และ ปตท.   เปนฝายผิด เพราะรัฐไมควรจะเอาบริษัท
ของเอกชนมาเปนของรัฐ แตก็ไมมีใครสามารถทําอะไรได ปตท . ก็ยังบริหาร IRPC อยูจนทุกวันนี้ ดังนั้นก็ตองใหคุณใช
วิจารณญาณใหมาก และตองเขมแข็ง และตองทําอะไรหลายอยางมาก รวมทั้งหาวิธีที่จะดําเนินธุรกิจ หาพันธมิตรใหม จริงๆ แลว
ถาหากวาไมใช ปตท. คุณสามารถที่จะซ้ือ CR จากเอสโซ SPRC หรือวาบริษัทอื่นไดหรือไม คือหาพันธมิตรใหม เพราะไมเชนนั้น
คุณก็จะอยูในฐานะที่ลําบากมาก ก็ขอใหขอคิดเพียงเทานี้คะ 

ประธานฯ กลาวขอบทานผูถือหุน เร่ืองการขอรายช่ือผูถือหุนสนับสนุนนี้ คณะกรรมธิการฯ ของทานรสนาฯ ไดแนะนํามา 
ดังนั้นผมขอเดินตามท่ีทานแนะนํากอน สวนเรื่องการลงมติของผูถือหุน เพื่อใหการสนับสนุนการตอสูคดีนี้ ผมก็อยากจะไดดวย 
ผมก็อยากทราบวาในวาระสุดทาย วาระที่ 10   เปนวาระอื่นๆ ผมขอหารือที่ปรึกษาทางกฎหมายไดไหมครับ วาจะใชวาระน้ีขึ้นมา
ไดหรือไม เราจะไดลงมติกัน ไมทราบวาวาระอ่ืนๆ นะครับ เด๋ียวอยางนั้นพอวาระอ่ืนๆ คือ วาระท่ี 10   จะขอเสนอวาระท่ีจะแนะนํา
เม่ือก้ีนี้  

นายพัชรพลฯ เปนตัวแทนจากบริษัทสํานักงานกฏหมายสากล สยามพรีเมียรจํากัด เปนที่ปรึกษาทางดานกฎหมายในครั้ง
นี้ ไดเรียนวา ถาบริษัทฯ ตองการจะใชวาระท่ี 10   วาระอ่ืนๆ ในการเสนอเร่ืองใหม ก็สามารถทําไดโดยการขอเสียงผูถือหุน อยาง
นอย 1  ใน 3  ของผูถือหุน 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณ และกลาววา เพราะฉะน้ันเด๋ียวพอจบวาระ 9  แลว จะขอเสนอเปนวาระ 10 

นายกิตติ ศิริวัธนนุกูล ผูถือหุน ซักถามวา ภายใตปญหาตางๆ ที่บริษัทฯ ไดรับในป 2554  -2555 นี้ รายไดตัวไหนบางที่จะ
ลดลงเนื่องจาก CR และลดลงเหลือเทาไหรในป 2555   รายไดคงที่อยูเทาเดิม ลดลง หรือมากขึ้นเทาไหร แลวแตกรรมการฯ จะ
พิจารณา แตถาหากวายังไมไดกลาวโดยครบถวนก็ขอไดโปรดแนะนําเพิ่ม และอยางหนึ่งส่ิงที่ผมตองการรูคือวา ในขณะท่ีบริษัทฯ 
มีปญหาเร่ือง CR เราจะหยุดการผลิตเลยทีเดียวหรือ เรามีทางที่จะดําเนินการหาซ้ือ CR จากที่ไหนหรือไม เพราะวาการหยุดการ
ผลิตโดยท่ีไมพึ่งตนเอง ผมคิดวามันจะยิ่งทําใหบริษัทฯ ประสบความขาดทุนมากขึ้น เพราะฉะน้ันในขณะท่ีเราไมสามารถได
วัตถุดิบจาก ปตท. เราก็ควรมีชองทางของเราท่ีจะพึ่งตนเองได เพื่อใหมีความสามารถดําเนินการได ขอบคุณครับ 

ประธานฯ กลาวขอบคุณ และช้ีแจงวา ในเร่ืองของการหาวัตถุดิบ ความจริงเราไดมีการปรึกษาหารือเพื่อพยายามหาอยู 
แตวาวัตถุดิบทางดานปโตรเลียม มีขอจํากัด ซึ่งหาไมงายนัก และยังมีเร่ืองของกฎหมายอีก 6   กระทรวงที่ควบคุม ซึ่งเราตองทําให
ได ผมตองเรียนวาไดตอบไปแลววาสวนของรายไดที่หายไปประมาณ 80% ของที่รายงานเมื่อป 2554   ซึ่งเรามีรายไดประมาณ 
24,000ลานบาท สวนท่ีหายไปคือ โรงกล่ันของ RPC ซึ่งเปนรายไดของการคาสง รายไดของโรงเพียวไบโอดีเซล 3   ธุรกิจนี้รายได
หายไปประมาณ 80% จะเหลือรายไดคือ บริษัทคาปลีกที่ทําปมน้ํามันอยูประมาณกวา 10  % และรายไดจากการใหเชา
ศูนยการคาของ PSDC แลวก็บริษัทขนสง ซึ่งขอเรียนวา บริษัทขนสงก็เร่ิมกระทบจากบริษัทในเครือ ปตท. เหมือนกัน ขอเรียนไว
กอน คงจะเหลือประมาณเกือบๆ 20% เพราะฉะน้ันเหลานี้คือส่ิงที่เกิดขึ้น  

นายกิตติ ศิริวัธนนุกูล ผูถือหุน ซักถามวา หลังจากไดฟงชี้แจงแลว ทางบริษัทฯ จะมีกําไรในปนี้ หลังจากแกไขปญหาได ใน
ป 2555 บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิประมาณก่ีลานครับ จะมีกําไรหรือขาดทุนครับ 

ประธานฯ ชี้แจงวา เปนส่ิงที่คาดการณยาก ตองมี Budget ที่เราตองทํากับคณะกรรมการฯ กอน ทานคงจะเห็นนะครับวา
จริงๆ รายไดหลัก และกําไรหลักของเราอยูที่โรงกล่ันอยางที่เราเคยเรียนมาหลายๆ ป ในสวนของคาปลีกคิดวาถาประคองตัวไปได
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ก็ถือวาดีแลวนะครับ ผมคงไมคาดวาจะมีกําไรอะไรนะครับ แตขณะนี้ที่เราพยายามทําคือลดคาใชจายทุกสวนลง ซึ่งคาใชจายเรา
ก็จะเหลือนอยมากเลยครับในป 2555 ขอเรียนวายังคาดการณใหไมได ดูจากขนาดของรายการที่เราเสียไป ก็จะเห็นวาเราก็มี
ปญหาหนักมากทีเดียวในเร่ืองนี้ ขณะน้ียังตอบใหไมไดวากําไรหรือขาดทุนครับ 

ประธานฯ จึงขออนุญาตใหผูถือหุน พิจารณาในวาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2554 โดย
ขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 และรายงานประจําป 2554 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ประจําป  2554 และรายงานประจําป 2554 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ประธานฯ มอบหมายให ดร.วิชิต  แยมบุญเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ดร.วิชิต  แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดกลาววา บริษัทฯ ไดทํางบแสดงสถานะทางการเงิน หรืองบดุล 
งบกําไรขาดทุนเดิม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีไมอาจแสดงความเห็น และมีขอสังเกตตองบการเงิน 
เนื่องจากผลของความไมแนนอนเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ ดังปรากฎในรายละเอียดในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ 

ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย เม่ือไมมีขอซักถามของผูถือหุน ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติ
อนุมัติงบแสดสถานะทางการเงิน หรืองบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2554 ตามที่ไดเรียนเสนอไป ในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง  ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุน
เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 16,490,299 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเสียงขางมาก อนุมัติงบดุล  และงบกําไรขาดทุน  สําหรับรอบปบัญชี  ส้ินสุด 
วันที่  31  ธันวาคม  2554 ดวยคะแนนเสียง 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ   100 

วาระที่ 4    พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานป 2554 และการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล โดย
ขอเรียนอธิบายในนามคณะกรรมการบริษัท วาในป 2554 บริษัทฯ มีผลกําไร ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล 
สําหรับผลการดําเนินงานท้ังป 2554 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท และเสนอใหจายเปนเงินสดปนผล โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปน
ผลในวันที่ 27 เมษายน 2555  
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นายสมชายฯ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดกลาวขอบคุณทานประธานฯ และฝากถึงผูถือหุนทุกทานเก่ียวเน่ืองกับที่เรา
จะรวมแรงรวมใจกันตอสูกับ ปตท. จากที่ดูงบการเงินของบริษัทฯ เห็นวาทางการเงินของเราโตแลวยังมีกําไรสะสมประมาณ 400 
ลานบาท การที่ผูถือหุนใหการสนับสนุนกับทางบริษัทฯ แลวอยากใหผูบริหารบริษัทฯ พิจารณาเงินสวนนี้นิดหนึ่ง หากยังมี Cash 
Flow อยู ขอเสนอใหปนผลเพิ่มเพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูถือหุน และผูถือหุนจะลงคะแนนเสียงกันอยางมากๆ ชวยกันลงช่ือ
สนับสนุนใหผูบริหารตอสูกับปตท. และคิดวาเร่ืองใจสําคัญ จะสูไมวายักษเล็กยักษใหญ ขอใหใจเด็ดเด่ียวเข็มแข็ง และพรอมจะ
เดินไปดวยกัน คิดวาถาไดสัก 200 ชื่อขอเพิ่มสัก 20 สตางคไดไหม หากได 300 ชื่อ เปน 30 สตางคประมาณนี้อันนี้พูดแบบเร่ือง
เอาจริงนะครับ ผูถือหุนเห็นดวยไหมครับ ขอบคุณครับทานประธานฯ 

ประธานฯ กลาววา ขอรับไวพิจารณา และจะนําเสนอวาระน้ีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเร็วที่สุดแตขอดูเร่ือง 
Cash Flow ของบริษัทฯ ดวย 

ผูถือหุน ไดกลาวขอบคณุทานประธานฯ และขอแรงสนับสนุนจากผูถือหุนลงช่ือเพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ดวย 

ผูถือหุน กลาววา ตามท่ีมีทานผูถือหุนขอเสนอเพิ่มเงินปนผล ใหไปพิจารณาน้ัน หวังวาคงไมมีผลกระทบตอคาใชจายของ
บริษัทฯ ทําใหมีปญหาดานการลงทุน และคาใชจายในการตอสูคดีมีเทาไร ขอใหบริหารตรงนี้ดวยครับ 

ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณที่เปนหวง คาใชจายในเร่ืองคดีเปนตัวเลขท่ีประมาณ 10 ลานบาท สวนการพิจารณาการจาย
ปนผลเพิ่ม ทางคณะกรรมการจะพิจารณาไมใหมีผลกระทบกับการตอสูคดี 

ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย เม่ือไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล ตามที่ไดเรียนเสนอไป ในวาระนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียง
เฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
ออกเสียงอนุมัติจายเงินปนผล ประจําป 2554 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ   100 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ในขอ 18  กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ให
กรรมการฯ ออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม และไดมอบหมายให ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูรายงานใหที่ประชุมทราบ  

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาววา ตามองคประกอบของการ
ประกอบธุรกิจที่ดี จะตองมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคคลตามองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งประกอบดวย คุณสมบัติ ประสบการณ ความเช่ียวชาญท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา
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อยางครบถวน โดยผูที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย สําหรับปนี้ กรรมการที่ตองออกตามวาระมีอยูจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ  กรรมการ  
3. นายอานุภาพ จามิกรณ  กรรมการอิสระ 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการท้ัง 3 ทาน ที่จะครบกําหนดตามวาระ ซึ่งถือวาเปนผูมี
สวนไดเสียในวาระน้ีออกจากหองประชุม จนกวาการพิจารณาวาระน้ีจะเสร็จส้ิน จากภารกิจขางหนาที่ยากลําบาก และกรรมการฯ 
ที่ครบวาระท้ัง 3 ทานนี้ ไดตอสูรวมกันต้ังแตตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีมติเปนเอกฉันท เสนอใหแตงต้ัง
กรรมการฯ ที่ออกตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาบุคคลทั้งสามทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติ
ตามองคประกอบของบริษัทฯ บุคคลทั้งสามทาน คือ 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายธวัช  อึ้งสุประเสริฐ  กรรมการ  
3. นายอานุภาพ จามิกรณ  กรรมการอิสระ 

และ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ 3 ทาน คือ 1.นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เปนประธานกรรมการ/
กรรมการ  2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เปนกรรมการ และ 3. นายอานุภาพ  จามิกรณ เปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
จะทําให ปจจุบันบริษัทฯ จะมีกรรมการจํานวน 9 ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้ 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ / กรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ 
3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ 
4. นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการ 
5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ 
6. นายสุทัศน ขันเจริญสุข กรรมการ 
7. ดร.วิชิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอานุภาพ จามิกรณ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไข อํานาจคณะกรรมการบริษัทฯ  ดังนี้ 

1.   นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย 
สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในส่ีคนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราบริษัทฯ 

 หรือ 
2. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย 

สุวรรณหิรัญกุล  คนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุ
ประเสริฐ  รวมเปนสองคน และประทับตราบริษัทฯ 

และขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถแกไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ และเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ที่
เก่ียวของตามมติที่ประชุมผูถือหุนตอไป  
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ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย เม่ือไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง
กรรมการแทนกรรมการฯ ที่พนจากตําแหนงตามวาระ พิจารณาอนุมัติแกไขอํานาจคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯ สามารถแกไขหนังสือรับรองของบริษัทและเอกสารสําคัญของบริษัทที่เก่ียวของตามมติที่ประชุมผูถือหุนตอไป ตามที่ได
เรียนเสนอไป ในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง และกรรมการที่มีสวนไดเสีย งด
ออกเสียงในเร่ืองนั้น ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม  273,930,055 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
และออกเสียง อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อนุมัติใหแกไขอํานาจ
คณะกรรมการบริษัท และอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถแกไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ และเอกสารสําคัญ
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของตามมติที่ประชุมผูถือหุนตอไป    

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 5 รายบุคคล เปนดังนี ้
นายสัจจา เจนธรรมนุกูล   ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 273,230,055 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7444 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.2555 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จาํนวน 273,930,055 เสียง คิดเปนรอยละ    100 

 

นายธวัช อ้ึงสุประเสริฐ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้  
เห็นดวย จํานวน 262,507,055 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7340 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.2659 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 263,207,055 เสียง คิดเปนรอยละ    100 

 

นายอานุภาพ จามิกรณ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้  
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ    100 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 โดยมอบหมายให ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูกลาวเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ ไดมี
การหยุดการผลิตที่เกิดจากปญหาภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได คณะกรรมการฯ ตองทํางานอยางเขมแข็ง พรอมที่จะตอสู
รวมกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการอยางละเอียด และ
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใชหลักการ Benchmark หรือการอางอิงเอกสารขอมูลจากตลาด ซึ่งสวนใหญจะไดจากการ
สํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันบริษัทไทย หรือที่เรียกวา IOD ก็จะมีการทําสํารวจอยางสม่ําเสมอ ซึ่งขอมูลตางๆท่ีไดรับมาน้ัน
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คณะกรรมการฯ นํามาพิจารณาเปรียบเทียบ โดยอางอิงจากภาพรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และเปรียบเทียบโดยอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว จะเห็นวาคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทคอนขางตํ่ากวาในอุตสาหกรรมพลังงาน คณะกรรมการทุกทานทําหนาที่อยางเต็มที่ มีความผูกพัน เช่ือม่ันในบริษัทฯ เพื่อ
แกไขปญหา และอุปสรรค การเปนกรรมการบริษัทตองมีความรับผิดชอบตอการทํางานของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพย กฎหมาย
ที่เก่ียวของ แตจากสถานการณของบริษัทฯ ปจจุบันเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน
กรรมการ ดังนี้ 

1.  คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 กําหนดใหในอัตราลดลงรอยละ 50 ของป 2554 ทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 22,500 บาท และ

คาเบี้ยประชุม 3,125 บาทตอคร้ังที่รวมประชุม ซึ่งเปนอัตราลดลงรอยละ 50 
ของป 2554 สวนกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 
บาท และคาเบี้ยประชุม 2,500 บาทตอคร้ังที่รวมประชุม ซึ่งเปนอัตราลดลงรอย
ละ 50 ของป 2554 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุม 12,500 บาทตอคร้ังที่รวม
ประชุม   และกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุม 10,000 บาทตอคร้ังที่รวม
ประชุม ซึ่งเปนอัตราลดลงรอยละ 50 ของป 2554 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับคาเบี้ยประชุม 
12,500 บาทตอคร้ังที่รวมประชุม  และกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบ 
แทนไดรับคาเบี้ยประชุม 10,000 บาทตอคร้ังที่รวมประชุม ซึ่งเปนอัตราลดลง
รอยละ 50 ของป 2554 

2.  โบนัสกรรมการ สําหรับผลประกอบการป 2554 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณากําหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ที่ไดบริหารกํากับ
ดูแลกิจการในป 2554 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการป 2554 เปนเงินทั้งส้ิน 6.45 ลานบาท โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูจัดสรรตามความเหมาะสม 

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย เม่ือไมมีผูใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 และเงินโบนัสกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ตามที่ไดเรียน
เสนอไป ในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือ
หุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 และเงินโบนัสกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 จํานวน 6.45 ลานบาท 
 
 



Page 18 of 21 
 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เปนดังนี ้

เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ   100 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 

ประธานฯ ไดขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555  
โดยมอบหมายให ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการพิจารณาและนําเสนอ
ใหแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีปจจุบันอยู ใหเปน
ผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังนี้ 

 1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ 
 2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 
 3. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 

ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ได 
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 คาสอบบัญชีบริษัท                     600,000 บาท 
 คาสอบบัญชีของบริษัทยอย                     800,000 บาท 
 รวมจํานวนเงินคาสอบบัญชี ป 2555               1,400,000 บาท  

คาตอบแทนลดลง เนื่องจากมีอัตราท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย เม่ือไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 ตามท่ีไดเรียนเสนอไป ในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง โดยจะนับคะแนน
เสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
ออกเสียงอนุมัติพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป 2555   

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 7 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ   100 
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วาระที่ 8   พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท TDR 

ประธานฯ ไดขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณายกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหลักทรัพยประเภท 
TDR ที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) อยางที่ทราบวาทางตลาดหลักทรัพย Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) ไดมี
หนังสือแจงสงคืนคําขอเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทโดยขอใหย่ืนคําขอเสนอขายใหมเม่ือมีความชัดเจนในเร่ืองวัตถุดิบหลัก 

 ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย เม่ือไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท TDR ในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยจะนับคะแนน
เสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท 
TDR 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 8 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

วาระที่ 9   พิจารณาขออนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีการเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจํากัด 

ประธานฯ ไดขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขออนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหุนแกบุคคลใน
รายจํากัดหรือ PP (Private Placement) ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) ไดมี
หนังสือแจงสงคืนคําขอเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยขอใหย่ืนคําขอเสนอขายใหมเม่ือมีความชัดเจนในเร่ืองวัตถุดิบหลัก
นั้น ทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นวาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 273 ลานหุนโดยเปล่ียนแปลงการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนจากวิธีการเสนอขายหลักทรัพยประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) เปนวิธีการเสนอขายหุนแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ในการเสริมสภาพคลอง ซึ่งมีกรอบราคา
ขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียยอนหลัง 15 วันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดรายละเอียดท่ี
เก่ียวของกับการจัดสรร โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร เชน 
กําหนดบุคคลในวงจํากัด การจัดสรรหุนสามัญในแตละคราวเปนคร้ังเดียว หรือเปนคราวๆ ระยะเวลาในการจองซ้ือ ระยะเวลาใน
การเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมทั้งการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวของในการเพิ่มทุนดังกลาว ในกรณีที่มีหุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกลาวขางตน ใหคณะกรรมการบริษัท
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคลในวงจํากัดคร้ังนี้ เปนการเสนอขายใหกับผูสนใจลงทุน 

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุน ซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  ซึ่งมีขอซักถาม และคําตอบสรุปได ดังนี้ 

คุณธัญบุตร ตัวแทนผูถือหุนรายยอยไดสอบถามวา เปนการขอนุมัติไวกอน หรือมีความจําเปนเรงดวนอยางไร เพราะยังไม
มีโครงการ ถาดูจากงบการเงินยังมีเงินพอเหลืออยู 
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ประธานฯ ไดชี้แจงวาเปนการขออนุมัติไวกอนปจจุบันโครงการใหมยังไมมีความชัดเจนแตทางบริษัทฯจะตองเดินหนาตอ 
ไป เพียงเงินที่มีอยูในกําไรสะสมประมาณ 400 ลานบาทนั้น ไมเพียงพอในการดําเนินธุรกิจจะเห็นไดวาปจจุบันในหนึ่งปบริษัทฯ 
ตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปน 20,000 กวาลานบาท ถาบริษัทฯจะดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดสถานะเดิมตองใชเงินเปนพันลานบาท 
ฉะนั้นการเตรียมตัวไวกอนเปนส่ิงดีครับ 

 คุณธัญบุตร ตัวแทนผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติมวา คาดวาการเพ่ิมทุนวิธีดังกลาวนาจะเปนหลังจากท่ีมีการปน
ผลไปแลวหรือไหม 

ประธานฯ ไดกลาววา คาดวานาจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจายเงินปนผล 

ผูถือหุน ไดสอบถามวา จําไดวาคุณสถาพรฯ เคยพูดไววา ในการเพิ่มทุนอยากใหบริษัทฯ เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมบาง 
จึงขอฝากใหทางบริษัทฯ ชวยพิจารณาเร่ืองนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณในเร่ืองที่เสนอใหขายหุนสามัญเพิ่มทุนกับผูถือหุนเดิม มีทานผูถือหุนทานใดมีความสนใจบาง
ครับ ดวยสถานการณของบริษัทฯ แบบนี้ก็คงตองยอมรับสภาพวาขณะน้ีอาจจะมีอนาคตไมชัดเจนใหผูถือหุน แตถามีผูถือหุนทาน
ใดสนใจก็เชิญ และก็ออกเสียงกันไดครับ 

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอ
ขายหุนแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามที่ไดเรียนเสนอไป ในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนน
เสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีการเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจํากัด 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 9 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานฯ กลาววาในวาระท่ี 10 เร่ืองอื่นๆ ตามท่ีไดมีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมใหผูถือหุนเร่ืองพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการย่ืนหนังสือเพื่อขอความเปนธรรมตอกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
เนื่องจากไมมีวัตถุดิบ ในวาระที่ 10 นั้น ตามระเบียบของการประชุมจะตองเพ่ิมวาระกอนฉะนั้นในวาระท่ี 10 ขอเสนอเปนการ
พิจารณาอนุมัติเพิ่ม ”วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการย่ืนหนังสือเพื่อขอความเปนธรรมตอ
กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธรุกิจตอไปได เนื่องจากไมมีวัตถุดิบ”  

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติในการเพิ่มวาระนี้ ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนคะแนนเสียง
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออก
เสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ในการอนุมัติใหเพ่ิมวาระการประชุมอีก 1 วาระ ดังนี้ 
“วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการย่ืนหนังสือเพ่ือขอความเปนธรรมตอ
กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได เนื่องจากไมมวีัตถุดิบ”  

ผลการลงมติเพ่ิมวาระดังกลาว เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 53.3229 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.1321 
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน 529,870,229  เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ประธานฯ กลาววา หลังจากมีมติเพิ่มวาระการประชุมแลว ไดขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขออนุมัติใหบริษัทฯ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการย่ืนหนังสือเพื่อขอความเปนธรรมตอกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได เนื่องจากไมมี
วัตถุดิบ ในวาระน้ีตองขอขอบคุณทานอาจารยที่แนะนําและ 

ในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 283,242,430 หุน  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการย่ืนหนังสือ
เพ่ือขอความเปนธรรมตอกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได เนื่องจากไมมีวัตถุดิบ” ดังนี้ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 10 เปนดังนี้ 
เห็นดวย จํานวน 282,542,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7528 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 700,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.2471 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 283,242,430 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และท่ี
ไดเสนอขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยาง หวังวาผูถือหุนคงใหความสนับสนุนกับบริษัทฯ ดวยดีตอไป และ
กลาวปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
 

        ……………………………………. 
                   (นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ) 
                                     ประธานที่ประชุม 
……………………………………….. 
        (นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ) 
      เลขานุการบริษัท 

  ผูบันทึกการประชุม 


