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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
วันจันทรที ่20 เมษายน 2558 

ณ หอง Sky Park ชั้น 14 
1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร 3 ชัน้ 14 ถ.วิภาวด-ีรงัสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 

                             
 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม  จํานวน 5 คน 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายสุทัศน ขันเจริญสุข         กรรมการ 
4. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ์  กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช         กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการที่ลาการประชุม  จํานวน 1 คน 
1. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน         กรรมการ  
 
ผูเขารวมการประชุม 
1. ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน) 
2. ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
3. ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอรแกน จํากัด 
4. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เจาหนาท่ีบริษัทกลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของ บริษัท อารพีซีจี จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานวาบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 1,304,664,125 บาท เปนทุนที่ชําระ
แลว ณ ปจจุบัน เทากับ 1,304,664,125 บาท มีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 1,304,664,125 หุน และในการประชุม
ผูถือหุนคร้ังนี้ มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทน รวมท้ังส้ิน 241 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน  
480,518,373  หุน คิดเปนรอยละ 36.8308  ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนน้ีครบถวนตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 ความโดยสรุปวา “ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 
มาเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม” 

จึงสรุปวา “การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ” และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

พรอมกลาวแนะนํา กรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจงวาการประชุมในครั้งนี้ไดมีผูเขารวม
ประชุมซึ่งเปนตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ที่ปรึกษาทางการ

เอกสารแนบ 1



บริษัท อาร์พีซีจี จำากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

เงินจาก บริษัท ซี .เจ .มอรแกน จํากัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด  และช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติวา เอกสารประกอบการประชุม
วันนี้ บริษัทฯ ไดทําการเผยแพรไวในเวปไซต (website) ของบริษัทฯ และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว   
เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยในสวนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏบิัตินั้น ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 36 
ผูถือหุนรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูหรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ
จํานวนหุนหนึ่งหุน และการลงคะแนนในแตวาระการประชุม ผูถือหุนจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 3 ทาง  คือ เห็นดวย 
หรือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทาน้ัน และในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถือหุนรายนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ยกเวนการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  

โดยชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้ 
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 

จะถือเอา เสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนมติของที่ประชุม 

วาระท่ี 6 

จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม เปนมติของที่ประชุม 

วาระท่ี 8 

จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม เปนมติของที่ประชุม 

สวนวาระท่ี 2  
เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนน 

การนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ จะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเปนฐานในการ
คํานวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะถามผูถือหุนในทุก ๆ วาระวาจะมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม 
โดยสําหรับผูถือหุนที่ไมประสงคที่จะคัดคานหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนรายดังกลาวมีมติเห็นชอบตามวาระ
ที่เสนอโดยไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคานหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปวาวาระน้ันผู
ถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันทตามที่เสนอ แตหากมีผูถือหุนรายใดท่ีประสงคจะ คัดคาน หรือ งดออกเสียง ใหผูถือหุนที่
ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเคร่ืองหมายถูก 

 ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในชองท่ีตองการในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนนใหแกพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทจะ
นําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสยีงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน 
เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ 

สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เปนผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ 
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ หรือคัดคาน หรืองดออกเสียง
ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม  ผูรับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนไมตองลงคะแนนในวาระท่ีผูมอบฉันทะไดระบุ
การออกเสียงลงคะแนนไวแลว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง แตสําหรับผูรับมอบฉันทะหรือคัส
โตเดียนที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระเชนเดียวกับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 
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ในสวนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ     
โดยผลคะแนนเสียงที่ไดรับ จะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 
และ   ผูรับมอบฉันทะแลว โดยประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในทายวาระน้ัน ๆ และในกรณีที่มีผูลงคะแนนคัดคานหรือ
งดออกเสียงเปนจํานวนมาก บริษัทฯ อาจดําเนินวาระการประชุมถัดไปในระหวางที่รอผลการนับคะแนน และจะแจงผล
การนับคะแนนให      ผูถือหุนทราบทันทีที่การนับคะแนนแลวเสร็จ 

และไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในระหวางการดําเนินการประชุม หากผูถือหุนรายใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติม
ในแตละวาระ ขอใหทานผูถือหุนโปรดแจงชื่อและนามสกุล เพื่อเปนขอมูลใหบริษัทฯ ในการบันทึกรายงานการประชุม และ     
หากผูถือหุนรายใดตองการสอบถามขอมูลที่ไมเก่ียวกับวาระท่ีกําลังดําเนินการประชุมในขณะน้ัน ขอใหผูถือหุนกรุณา
สอบถามคําถามดังกลาวในวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเปนวาระที่บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสอบถาม
พูดคุยและแสดงความเห็นเรื่องตาง ๆ ได 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติมอีก นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ (“ประธานฯ”) จึงดําเนินการประชุมตอไป โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557  

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 21 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวเห็นวาถูกตองตามที่ที่ประชุมไดมีมติไวทกุ
ประการ   จึงไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของ
หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทาน และบริษัทฯ ไดเผยแพรใน Website ของบริษัทฯ แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2557 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน 
2557 โดยการลงมติในวาระน้ี  ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระนี้  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 5,041,077 หุน  ทําใหผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมมีหุนรวมทั้งส้ิน 485,559,450 หุน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เม่ือวันที่ 
21 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 485,539,450 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 20,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 485,559,450 เสียง   
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 

ประธานฯ ไดกลาวรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2557 ใหที่ประชุมทราบวาในป 2557 บริษัทฯ มี
รายไดจากการขายและบริการท้ังส้ินจํานวน 3,310 ลานบาท ลดลงจากป 2556 ซึ่งมีจํานวน 3,407 ลานบาท  เพิ่มขึ้น
ประมาณ 100 ลานบาท บริษัทฯมีกําไรขั้นตนจํานวน 251 ลานบาท เพิ่มจากป 2556 ซึ่งมีจํานวน 224 ลานบาท แตเม่ือ
นํามาหักกับคาใชจายในการขายและบริหาร คาเส่ือมราคา การดอยคาอาคารและอุปกรณ ซึ่งมีจํานวนสูงถึง 538 ลาน
บาท เม่ือเทียบกับป 2556 ซึ่งมีจํานวน 433 ลานบาท อันเนื่องมาจากคาเส่ือม และคาดอยคาเปนหลัก  ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ แลว ทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดจํานวน 251ลานบาท อนึ่ง โดยรวม
บริษัทฯ มีขาดทุนสิทธิ 252 ลานบาท คิดเปนขาดทุนตอหุน 0.20 บาทตอหุน 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากรายไดจากการขายนํ้ามันของบริษัทยอย คือ บริษัท เพียวพลังงานไทย 
จํากัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ํามัน มีจํานวนท้ังส้ิน 70 แหง โดยบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการเอง 60 แหง 
สวนที่เหลืออีก 10 แหง บริษัทฯ ไดใหรายอื่นเชา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเงินปนผลจากบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ที่
บริษัทฯ ไปลงทุนไว และมีรายไดเพิ่มจากศูนยการคาเพียวเพลส อยางไรก็ตาม ในป 2556 ศูนยการคาดังกลาวยังไมมีกําไร 
ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังที่จะมีผลกําไรจากการลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด ซึ่งมีการลงทุนไปเม่ือป 2557 ที่ผานมา  

เม่ือประธานฯ  กลาวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

นายชูธนา ติยภูมิ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามเก่ียวกับแนวรวมการตอตานทุจริต
คอรัปชั่นวา บริษัทมีนโยบายที่จะตอตานทุจริตคอรัปชั่น หรือไม และสอบถามเก่ียวกับรายงานประจําปของบริษัทฯเร่ือง
สวนตางของเจาหนี้การคา กระแสเงินสด ทรัพยสินหมุนเวียน ที่มีอัตราสวนที่ตางกันมาก และสวนของหน้ีการคามีมูลคา
มาก วาบริษัทจะมีการบริหารจัดการอยางไร 

ประธานฯ ชี้แจงวา ที่ผานมาบริษัทฯไดปฎิบัติตามนโยบายและใหการสนับสนุนตอตานทุจริตคอรัปชั่นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเม่ือเดือนกรกฏาคม 2557 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามโครงการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) มาโดยตลอด 

ทั้งนี้ ในสวนเจาหนี้การคา จํานวน 1,500 ลานบาท จากจํานวน 1,700 ลานบาท  ซึ่งเปนหน้ีการคาที่บริษัทฯ 
คางชําระกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“PTT”) จากการสงวัตถุดิบใหแกบริษัท แตเนื่องจากบริษัทไดมีการฟองรอง
เรียกคาเสียหายจากการที่ PTT ไมปฎิบัติตามสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ จนทําใหบริษัทมีความเสียหายและตอง
หยุดการดําเนินงานโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยองอยางไมมีการกําหนด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการและบริษัทมีการเรียกรองคาเสียหายจากกรณีดังกลาวดวย   อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตองมีการตั้งเปน
เจาหนี้การคา จํานวน 1,500 ลานบาท ใหเปนไปตามกฎระเบียบของผูสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทคาดวาหากบริษัทชนะคดี
ดังกลาว PTT จะตองชําระคาเสียหายใหแกบริษัทเปนจํานวนเงินมากกวา 1,500 ลานบาท ดังนั้น บริษัทจึงไมคอยมีความ
กังวลในเรื่องกระแสเงินสด และหน้ีสิน  

ผูถือหุนรายหน่ึง  ไดสอบถามเรื่องการขาดทุนจํานวน 251 ลานบาท ที่เกิดจากการดอยคา ตรงหมายเหตุ
ประกอบงบขอ 18 จํานวนประมาณ 97 ลานบาท  ซึ่งการขาดทุนดังกลาวเกิดจากการดอยคาอาคารและอุปกรณที่จะ
เกิดขึ้นทุกป ดังนั้น จึงใครอยากสอบถามมูลคาของอาคารและอุปกรณที่ยังคงตองมีการตัดคาเส่ือมและดอยคาในปตอไป 
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จะเปนมูลคาเทาไหร ทั้งนี้ ยังมีคําถามเพิ่มเติมวา หากพิจารณาถึงคาเส่ือมในป 2557 ที่มูลคา 97 ลานบาท แตบริษัทฯ มี
ผลประกอบการขาดทุน 251 ลานบาท ดังนั้น หากพิจารณาถึงผลประกอบการที่ไมเก่ียวของกับตัวดอยคาและคาเส่ือม
ดังกลาว บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนใชหรือไม นอกจากน้ี ยังขอใหประธานฯ ชี้แจงความชัดเจนวาจะไมมีการ
ตัดคาเส่ือมและการดอยคาในป 2558 ใชหรือไม และจะไมมีรายการเก่ียวโยงกับโรงกล่ันที่จังหวัดระยองอีกตอไป 

ประธานฯ มอบหมายให นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษาทางดานการเงินของบริษัทฯ ไดตอบคําถามผูถือหุน ซึ่ง
นายชํานิ จันทรฉาย ไดชี้แจงวา การขาดทุนของบริษัทฯ 251 ลานบาท นั้น มีสาเหตุมาจากการดอยคาของโรงกล่ันที่
จังหวัดระยองเปนหลัก จํานวน 100 ลานบาท ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ หากไมมีคําอธิบายอยางชัดเจน การทําบัญชีก็
ควรทําใหเกิดความโปรงใส โดยตัดคาเส่ือมตามเกณฑการจัดทําบัญชี ทั้งนี้ ความชัดเจนในการตัดคาเส่ือมของบริษัทในป
ตอไป จะเก่ียวเน่ืองกับในวาระที่ 8 ของการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเปนเอกฉันทวา บริษัทจะ
หยุดดําเนินการโรงกล่ันที่จังหวัดระยองอยางถาวร และเพื่อใหเกิดความชัดเจนกับผูที่เก่ียวของในสวนของโรงงานวาจะ
ดําเนินงานตอหรือไม อยางไรก็ตาม คาใชจายในตัวคาเส่ือมราคาหรือการดอยคานี้ เปนคาใชจายทางบัญชีที่ไมใชเงินสด 
และคาดวา นับจากป 2558 บริษัท ฯ จะไมมีการตัดคาเส่ือมราคาของโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยองอีกตอไป ซึ่งขึ้นอยูกับ
มติของผูถือหุนในวาระท่ี 8 ดวยเชนกัน และคาดวาจะทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีที่มี
เจาหนี้การคาราย PTT จํานวนประมาณพันกวาลานบาทน้ันวา เปนกลยุทธที่บริษัทฯ เราจําเปนตองสรางขอตอรองกับ 
PTT หลังจากที่ PTT ยุติการสงมอบวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ จึงสงผลกระทบถึงการดําเนินการในธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทจึง
ชะลอการจายคาวัตถุดิบที่ยังคงคางอยูพันกวาลานบาท ซึ่งขณะน้ีอยูในขบวนการคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา โดยจะ
มีการสอบสวนพยานสุดทายประมาณเดือนมิถุนายน หรือ กรกฏาคม 2558 นี้  ดังนั้น ถาหากวาขบวนการยุติธรรม
ดําเนินการไปจนสิ้นสุด คาดวาคูกรณีทั้งสองฝายพรอมที่จะปฎิบัติตาม อยางไรก็ตาม หากทั้งสองฝายยังไมเห็นดวยกับผล
การตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ก็ยังมีขบวนการศาลแพงที่สามารถเรียกรองการพิจารณาไดอีกคร้ัง ซึ่งหากพิจารณา
ในงบการเงินในสวนของทรัพยสินของบริษัทฯ ที่มีจํานวนอยูประมาณ 3,000 กวาลานบาท บริษัทฯ ไมไดมีความกังวลใน
เร่ืองน้ีแตอยางใด อนึ่งบริษัทฯ ยังคงมีโรงงานไบโอดีเซล ซึ่งเชื่อวา หากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน บริษัทฯ ก็
สามารถกลับมาดําเนินการผลิตไดอีกคร้ัง และจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 

ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2557 โดยผูถือ
หุนไมตองลงมติในวาระน้ีเนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ เปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและใหการรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) หนา 37-105  และบริษัทฯ ไดนําสงงบการเงินฉบับนี้ตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

ผูถือหุนรายหนึ่ง  ไดสอบถามวา บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปนบริษัท โฮลดิ้งคอมพานี 
(Holding Company) ดังนั้น เม่ือปที่ 2557 บริษัทฯ ไดมีการรับรูกําไรขาดทุนจากบริษัทยอยอยางไร 
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นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงวา รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจาก รายไดของบริษัท 
เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99 โดย PTEC มีสถานีบริการน้ํามันอยู
ประมาณ 50-60 สถานี และมีรายไดกวา 3 พันกวาลานบาท ตามที่ปรากฎในงบการเงินนั้น ทั้งนี้ ในสวนของบริษัท ไทยพับ
ลิคพอรต จํากัด (“TPP”) หรือบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“SAMCO”) ซึ่งเปนบริษัทรวม บริษัทฯ ยังไมไดไปเกี่ยวของ 
โดยธุรกิจหลักยังคงเปนธุรกิจพลังงาน คือธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน อยางไรก็ตาม เม่ือ 3-4 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีการจัดสรร
คาใชจายไวมาก ดังนั้น ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเรื่องของคาใชจายเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม จึงเสนอใหดูใน
งบการเงินรวมจะดีที่สุดวาบริษัทมีผลประกอบการเปนอยางไร ซึ่งปจจุบันยังไมมีเร่ืองของเงินปนผลที่มาจากบริษัทยอยแต
อยางใด  แตคาดวาในป 2558 หรือป 2559 บริษัทฯ นาจะมีการรับรูเร่ืองเงินปนผล โดยเฉพาะท่ีบริษัทฯ ถือหุน SAMCO 
ซึ่งมีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ สําหรับ TPP นั้น คงตองพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจวาเปนอยางไร  

ผูถือหุนรายหน่ึง  ไดสอบถามเพิ่มเติมวา อยากทราบแนวโนมของธุรกิจ TPP ที่บริษัทฯ รับขาดทุนจากป 2557 
วาจะดีขึ้นหรือไม และบริษัทฯม่ันใจไดอยางไรจากการลงทุนเพิ่มใน SAMCO 

ประธานฯ ไดตอบคําถามวา บริษัทฯ เพิ่งไดมีโอกาสเขารวมธุรกิจ TPP เพียงระยะเวลาอันส้ัน จึงอาจจะตองใช
ระยะเวลาในการพิจารณาธุรกิจมากกวาปจจุบันนี้ อนึ่ง จากการท่ีบริษัทฯ ไดเปนผูถือหุน SAMCO และเล็งเห็น
ความกาวหนาของธุรกิจนี้  และบริษัทฯ ยังไดมีโอกาสใชความสามารถตามความถนัดเขาไปมีสวนรวมเสริมสรางธุรกิจที่ดี
อยูแลวใหดีย่ิงขึ้น บริษัทฯม่ันใจในผลประกอบการท่ีดีของ SAMCO  

นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ไดชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับ TPP ที่ผูถือหุนใหความสนใจ ซึ่งบริษัทฯ 
ไดถือหุน TPP เปนสัดสวนรอยละ 30 เปนจํานวนเงิน 900 กวาลานบาท เพื่อเปนการตอยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้ังอยู
บนเกาะสีชัง โดยมีทาเรือสินคาเหลวและคลังน้ํามัน โดยบริษัทเล็งเห็นวา ปจจุบันการทําธุรกิจดังกลาวมีขั้นตอนการขอ
อนุญาตมากขึ้นและตองมีการผานกระบวนการหลายๆ ขั้นตอน รวมทั้งกระบวนการสรางคลังสินคาดวย และจากการ
ติดตามขาวสารของกระทรวงพลังงานมีแนวความคิดที่จะเพิ่มปริมาณพลังงานสํารองน้ํามันตามกฎหมายจากเดิม 5% เปน 
10% ทําให TPP นาจะมีรายไดจากการใหเชาคลังน้ํามันเพิ่มเติม ปจจุบันผูบริหารของบริษัทฯไดมีสวนรวมในการ
บริหารงานใน TPP และมีการจัดการเก่ียวกับคาเชาจากผูที่มีความสนใจเชา อนึ่ง บริษัทมีทางเลือก 3 ทางคือ ทางเลือกที่ 1 
บริษัทฯมีความคิดที่จะรวมบริหารงานใหเปนกิจลักษณะมากขึ้น โดยสัดสวนการลงทุนเทาเดิมที่ 30% และพยายามหา
โอกาสเพื่อเขาตลาดหลักทรัพยในอนาคต ทางเลือกที่ 2 ถาหากวาบริษัทฯ ถือหุนที่ 30% แลวยังไมเพียงพอยังไมคลองตัว
ในการบริหาร บริษัทฯคงตองมีการเจรจาขอซ้ือหุนเพิ่มเติม หรือทางเลือกที่ 3 จากการที่มีผูสนใจซื้อหุน TPP จากบริษัทฯ 
บริษัทอาจจะทํากําไรจากการขายหุนดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นการตอยอดธุรกิจบน TPP จึงตัดสินในลงทุน
ในธุรกิจดังกลาว   

ประธานฯ ไดเรียนชี้แจงในเร่ืองการเขาลงทุนใน SAMCO วา SAMCO เปนบริษัทที่ดี และจากการที่บริษัทฯ ได
เขาไปเติมเต็มดานความคิดในเร่ืองของวิศวกรรม การกอสรางใหเกิดประสิทธิภาพใหเร็วขึ้น ซึ่งเปนความโชคดีของบริษัทฯ 
ที่ไดมีโอกาสเขาไปรวมทุน  โดยหวังวาจะสรางผลประกอบการจนมีสวนแบงกําไรที่เพิ่มขึ้นในปถัดไป 

ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของบริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (“PTEC”) ซึ่งเปนสถานีบริการน้ํามัน 
โดยมีผลประกอบการขาดทุนสะสมมาตลอด และเม่ือปลายป 2557 ที่ผานมา ไดมีการลางการขาดทุนจากผลกําไร ซึ่งก็
คาดวาปหนานาจะมีโอกาสไดกําไรและมีเงินปนผลใหบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 1
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นายปกรณ ยืนยงรัตนากร  ผูถือหุน แนะนําวา ตามที่บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ํามัน 50-60 สถานี โดยแตละ
สถานีจะมีผูจัดการ ทําใหมีขอเสนอวา ควรจะตั้งเปาหมายใหสถานีบริการน้ํามันเหลานั้น วาแตละสถานีควรมีกําไรเทาไหร
ในระยะเวลา 1 ป พรอมทั้งเสนอใหต้ังเปาหมายใหแกละสถานีเปนจํานวน 1 ลานบาทตอป ถาหากมีสถานีบริการน้ํามันใด
ที่ปฎิบัติไมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว บริษัทฯ ก็นาจะจําหนายจายโอนไปเพ่ือใหไดเงินสดกลับมายังบริษัท ดีกวาจะใหมีการ
ขาดทุนหรือไมมีกําไร เพราะคิดวาแตละสถานีนาจะมีการลงทุนหลายสิบลานบาท 

ประธานฯ ไดชี้แจงวา เดิมที่บริษัทฯ เปดบริการสถานีน้ํามันประมาณ 80 สถานี โดยใชเงินลงทุนประมาณ 140 
ลานบาท ซึ่งการเปดบริการสถานีน้ํามันแตละแหงจะใชเงินลงทุนไมถึง 2 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะไมมีภาระตนทุนที่เยอะ
จนเกินไป โดยหลายๆสถานีบริการน้ํามัน บริษัทฯ ไดเชาสถานีน้ํามันเดิมที่มีอยูแลวและเปลี่ยนโลโก ทําสัญญาระยะยาว 
ซึ่งทําใหการลงทุนแตละสถานีไมไดมีมูลคามากตามท่ีผูถือหุนเขาใจ อนึ่ง การบริหารจัดการสถานีบริการน้ํามันจะมีการ
ต้ังเปาหมายในการทํากําไร หากไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดมีการต้ังไว บริษัทฯ ก็จะปดสถานีดังกลาว และปจจุบันนี้
บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ํามันเหลืออยูประมาณ 60 สถานี โดยมีอีก 10 สถานี ที่บริษัทฯ มีการรับจางบริหารและมีรายได
มายังบริษัทตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานฯ ยังชี้แจงเพิ่มเติมวา ในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันมีการแขงขันสูง มี
การเปดศูนยการคาและตองใชพื้นที่มาก ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถที่จะแขงขันในระดับดังกลาว เนื่องจากความจํากัดทางดาน
เงินลงทุน เพราะการลงทุนหลายสิบลานบาทตอสถานี ทําใหการคืนทุนมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองจัดการ
และบริหารตามทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดในบริษัท 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 
690,994 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 486,250,444 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเสียงขางมาก อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557 สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  255 7 ตามที่
เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เปนดังนี้ 
เห็นดวย จํานวน 484,629,944 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 1,620,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,250,444 เสียง   

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2557 และการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ไดเรียนชี้แจงในนามของคณะกรรมการบริษัท ใหผูถือหุนทราบวาในป 2557 ที่ผานมา บริษัทฯ มีผล
การดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 251 ลานบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 581 
ลานบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมอยูจะไม
สามารถจายเงินปนผลได ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรใหงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2557 

เอกสารแนบ 1
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ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเร่ืองการงดจายเงินปนผลสําหรับป 
2557 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงดการจายเงิน
ปนผลสําหรับป 2557 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 61 หุน ทําให
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 486,250,505 หุน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2557 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี ้

เห็นดวย จํานวน 486,157,505 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,250,505 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

ทั้งนี้ ประธานฯ ในฐานะกรรมการท่ีจะตองมีการแตงต้ังและออกตามวาระ จะขอออกจากที่ประชุมและ จาก
ขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 35 กําหนดวาในกรณีที่ประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว   

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผูรับมอบฉันทะ ในฐานะตัวแทนจากผูถือหุน เสนอให นายชํานิ จันทรฉาย ที่
ปรึกษาการเงินของบริษัท และเปนผูรับมอบฉันทะ เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาการเงิน กลาววา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ 
จะตองคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับปนี้กรรมการที่ตองออกตามวาระมีอยูจํานวน 4 ทาน ดังนี้  

1. นายสัจจา      เจนธรรมนุกูล       ประธานกรรมการ 
2. นายศุภพงศ    กฤษณกาญจน      กรรมการ 
3. นายสุทัศน      ขันเจริญสุข      กรรมการ 
4. นายประสิทธิ์   ธีรรัตนบงกช       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการท้ัง 4 ทานที่จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระน้ี ออกจากหองประชุม จนกวาการพิจารณาในวาระน้ีจะแลวเสร็จ และสงมอบหนาท่ี
ดําเนินการประชุมคืนใหแกประธานฯ 

พรอมทั้งไดชี้แจงเพิ่มเติมวาหากที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 
6 ทาน โดยชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เปนดังนี้ 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน ขันเจริญสุข รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

ตอมานายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาการเงิน ไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาการเงินของบริษัท จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระน้ี ใหผูถือหุนที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสําหรับเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระน้ีตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 55,006 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 
486,305,511 หุน 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 5   รายบุคคล เปนดังนี้ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน ไดแก นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน, นายสุทัศน  ขันเจริญ
สุข และ   นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
รายบุคคล เปนดังนี้ 

นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
เห็นดวย จํานวน 486,212,511 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,305,511 เสียง   
นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน  
เห็นดวย จํานวน 486,212,511 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยล  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,305,511 เสียง   
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นายสุทัศน  ขันเจริญสุข  
เห็นดวย จํานวน 486,212,511 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,305,511 เสียง   
นายประสิทธ์ิ   ธีรรัตนบงกช  
เห็นดวย จํานวน 486,212,511 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,305,511 เสียง   

ทําใหบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 6 ทาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ 
3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน กรรมการ 
4. นายสุทัศน ขันเจริญสุข กรรมการ 
5. นายสมชาย  ศิริโรจนวิสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อทดแทนตําแหนงกรรมการอิสระอีก 1 ตําแหนง 

โดยรายชื่อและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนดงันี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสาม

คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่ง

ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน ขันเจริญสุข รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

ประธานฯ เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ ไดมีการปรับแผนโครงสรางธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ปจจุบัน ในรูปแบบบริษัทเปน Holding Company ดวยการรวมลงทุน และการรวมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ดังนั้น 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานะการณของบริษัทในปจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นควรเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนใหพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 โดยปรับลดคาตอบแทนกรรมการลงจากป 
2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 คาตอบแทนรายเดือน 
บาท / เดือน 

คาเบ้ียประชุม 
บาท / ครั้ง 

 2557 2558 2557 2558 
ประธานกรรมการ 45,000 -ไมมี- 6,250 12,500 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 30,000 -ไมมี- 5,000 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 25,000 12,500 
กรรมการตรวจสอบ - - 20,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน - - 25,000 12,500 
กรรมการสรรหาและคาตอบแทน - - 20,000 10,000 

 
- โบนัสกรรมการ 

ที่ผานมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในป 2557 บริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 252 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
จํานวน 581 ลานบาท จึงเสนอใหงดจายโบนัสกรรมการประจําป 2557 

เม่ือ ประธานฯ กลาวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาการเงิน ไดขออนุญาตทานประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา การพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการป 2558 ในป 2557 ที่ผานมา บริษัทไดขออนุมัติงบประมาณตอที่ประชุมไวเปนรายตําแหนงหนาท่ี
ของกรรมการ โดยไมไดกําหนดงบประมาณรวม แตในป 2558 ไมไดกลาวถึงเพราะยังไมทราบวาจะมีจํานวนคร้ังในการ
ประชุมมากนอยเพียงใด ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางบประมาณคาตอบแทนกรรมการของป 2558 วาควร
เปนงบประมาณรวมเทาไหร เชน 1 ลานบาท 2 ลานบาท เปนตน ทั้งนี้ ขอใหฝายจัดการประมาณการคาเบ้ียประชุมอยาง
คราวๆ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจลงมติของผูถือหุน อยางไรก็ตาม จากการลดคาตอบแทนของคณะกรรมการ ถือวา
เปนการเสียสละที่ดีและเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่มีการพิจารณากัน โดยในวาระน้ีตองไดเสียงมติสองในสามของเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนึ่ง จากการประมาณการคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการคราวๆ โดยเฉล่ียจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จํานวน 8 คร้ังตอป และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ังตอป และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 2 คร้ังตอป ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณคาตอบแทนกรรมการในป 2558 ไมเกินวงเงิน 
1 ลานบาท  

จากน้ัน ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุน
สอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 โดยการลงมติใน
วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 20,250 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุน
รวม 486,325,761 หุน 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม อนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 โดยปรับอัตราคาตอบแทนกรรมการลดลง
จากป 2557  ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอป ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เปนดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 486,232,761 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9808 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0191 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,325,761 เสียง   

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 

ประธานฯ เปนผูเสนอใหรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา  
ประธานฯ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผู

ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ให
เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยมีรายนามของผูสอบบัญชี ดังนี้ 

1. นางพูนนารถ     เผาเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  5238 หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3853 หรือ 
3. นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4501   

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นทําหนาที่แทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

คาสอบบัญชีของบริษัท  700,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย                 730,000 บาท 
รวมจํานวนเงินคาสอบบัญชี ป 2558 1,430,000 บาท  

คาตอบแทนในป 2558 นี้ เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 180,000 บาท  

เม่ือ ประธานฯ กลาวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 
อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 ตามท่ีเสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนเขา
รวมประชุมเพิ่มจํานวน 510,016 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 486,835,777 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 2558 ตามที่เสนอ 
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ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 7 เปนดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 486,742,777 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 486,835,777 เสียง   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยองอยางถาวร 

ประธานฯ ไดเรียนช้ีแจงวา สืบเน่ืองจากโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยองซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ประกอบ
กิจการมาอยางตอเนื่อง ไดหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันอยางไมมีกําหนดตั้งแตตนป 2555   เนื่องจาก บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนคูสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ไดหยุดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ  ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2555 ซึ่งถือเปนการปฏิบัติผิดสัญญา จนเปนเหตุขอพิพาทระหวางกันต้ังแตป 2552 จนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้
เพื่อใหสอดคลองนโยบายปรับแผนโครงสรางธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน ในรูปแบบบริษัท Holding 
Company ดวยการรวมลงทุน และการรวมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งเปนกลยุทธทางธุรกิจที่บริษัทคาดวาจะสราง
ผลประกอบการท่ีดีขึ้นในระยะยาวใหแกบริษัท  จึงเห็นควรพิจารณาหยุดประกอบกิจการโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยอง
อยางถาวร 

เม่ือ ประธานฯ กลาวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
นายชูธนา ติยภูมิ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีแผนดําเนินการเก่ียวกับ

ที่ดิน 30 ไร ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงกล่ันที่จังหวัดระยองอยางไรบาง และมีแผนการใชที่ดินนี้ทําอะไรในอนาคต 
 ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ การใชที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯอาจจะใชที่ดินดังกลาวพัฒนาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
 ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม

เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยองอยางถาวร  โดยการลงมติในวาระน้ีตอง
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 417,987 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมี
หุนรวม 487,253,764 หุน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
อนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกล่ันน้ํามันที่จังหวัดระยองอยางถาวร ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 8 เปนดังนี ้

เห็นดวย จํานวน 487,160,764 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9809 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน 93,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0190 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 487,253,764 เสียง   
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วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ ไดกลาววาในวาระน้ี ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 

นายวีรวัฒน แซโงว  ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามทานประธานฯ และนายชํานิ จันทรฉาย 2-3 ประเด็น ดังนี้ 
1.  ตามท่ี RPCG ไดเปล่ียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปนบริษัท Holding Company แลว จึงอยากทราบความเห็น

ของคณะผูบริหารวาใน 3-5 ปขางหนาธุรกิจของบริษัทจะมีทิศทางการดําเนินธุรกิจไปในทิศทางไหน ปจจุบันมีทั้งในสวน
ของธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย และในอนาคตจะจัดรูปแบบการลงทุนอยางไร มีการเปล่ียนแปลง หรือมี
ธุรกิจอื่นเขามาเกี่ยวของหรือไม 

2.  นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทางบริษัทจะมีแนวโนมในธุรกิจอื่นหรือไม 
ประธานฯ   ไดตอบคําถามแรกวา บริษัทฯอยูในธุรกิจพลังงานมายาวนาน และมีรายไดหลักมาจากสถานี

บริการน้ํามัน และยังมีการบริหารและดําเนินธุรกิจดานพลังงานตอไป แตหากบริษัทฯมองเห็นโอกาสทํากําไรไดตามสภาพ
ของตลาด ทั้งเรื่องของสถานีบริการน้ํามัน และคลังที่เกาะสีชัง บริษัทจะยังมีการดําเนินในธุรกิจพลังงานซ่ึงเปนรายไดหลัก
ของบริษัทฯควบคูกันไป ในสวนของอสังหาริมทรัพย ตามท่ีบริษัทฯไดเขารวมลงทุนกับ บมจ.สัมมากร และไดเห็นผล
ประกอบการท่ีดีขึ้นอยางชัดเจน โดยบริษัทฯจะเขาไปมีสวนรวมในการชวยบริหารเพื่อกอใหเกิดรายไดเพิ่มในสวนน้ันๆ 
เพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯไดแถลงขาวไวกับบมจ.สัมมากร ที่จะพยายามเพิ่มรายได และเปนความตั้งใจของบริษัทฯที่จะเขาไป
บริหารอยางเต็มที่ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯคาดวารายไดหลักของบริษัทฯจะมาจากทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย   สวนดาน
ธุรกิจพลังงาน ตามที่แจงใหทราบไปแลววาบริษัทฯจะไมลงทุนในธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันมาก และบริษัทตองมีความ
ม่ันใจถึงจะมีการลงทุนในเร่ืองของสถานีบริการน้ํามัน 

ประธานฯ ไดตอบคําถามที่ 2 วาในปจจุบันทางดานบริษัทที่ทําธุรกิจพลังงานทดแทนไดเขามาพูดคุยสอบถาม
การรวมลงทุน และบริษัทฯไดเปดโอกาสใหทุกธุรกิจเขามาพูดคุยสอบถาม ตามท่ีบริษัทฯ คิดวามีศักยภาพท่ีสามารถ
เกิดขึ้นไดจริงและมีศักยภาพที่ผานมา   บริษัทฯ ไดเชิญบริษัทอื่นๆ หลายราย เพ่ือรวมในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยแต
บริษัทฯ ยังไมเห็นความชัดเจนจากธุรกิจนี้ ในสวนของรายได ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีขอจํากัด บริษัทฯจึงตองใช
ความระมัดระวังเพื่อใหเกิดความม่ันใจในการลงทุนในธุรกิจใหมๆ 

 

3.   ตามท่ี นายชํานิ จันทรฉาย ไดกลาวถึง บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด หากภาครัฐฯไมมีมาตรการการเพ่ิม
สํารองน้ํามันเปน 10% แลว รูปแบบการลงทุนของบริษัทจะยังมีความสามารถในการทํากําไรหรือไม 

 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาการเงินของบริษัท ไดชี้แจงเสริมและตอบคําถามวา ในการรวมลงทุนมีทั้งขอดีและ
ขอเสีย ทานประธานฯไดแจงใหทราบแลววาธุรกิจพลังงานทดแทนเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯสนใจ  แตธุรกิจหลักของ
บริษัทฯยังคงเนนเก่ียวกับพลังงานเปนหลัก ซึ่งเปนความชํานาญเฉพาะทางของกลุมบริษัทฯ  สําหรับรูปแบบธุรกิจอื่นๆ ไม
วาจะเปนดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจในบริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด ลวนเปนธุรกิจเสริมของทางบริษัทฯ เปน
เร่ืองของกระจายความเส่ียง ซึ่งตอนนี้ราคานํ้ามันมีราคาลดลง ขณะท่ีบริษัทฯไดปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ไทย
พับลิคพอรต จํากัด ในประเด็นการสรางโรงกลั่น  ซึ่งหากบริษัทฯเขาไปลงทุนจริงอาจจะเกิดปญหาได  เนื่องจากราคานํ้ามัน
เหลือประมาณ   40 - 50  USD แตทางบริษัทเชื่อวาราคานํ้ามันไมควรท่ีจะอยูในระดับราคานี้  ซึ่งตองติดตามดูสถานการณ
ราคาน้ํามันในอนาคต  ในสวนของบริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด  หากมีกรณีที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายเพิ่มปริมาณการ
สํารองหรือไม ในปจจุบันการจัดการคลังสินคาบริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด ยังดําเนินการไมเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งยังมี
ปริมาณการรองรับน้ํามันเหลือ  และไมไดถูกเชาเต็มจํานวน  บริษัทฯจะทําอยางไรใหบริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด เปด
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บริการใหเชาเต็ม และใหเปนระยะยาว มีความเส่ียงใหนอยที่สุด หากมีการเชาเต็มที่ก็จะสามารถทํากําไรได   จํานวนมูลคา
สินคาจะมีมูลคาท่ีสูงมาก   แตกําไรท่ีเกิดขึ้นจะมีมูลคาที่นอยมากเชนกัน  ขณะน้ีบริษัทฯยังไมไดมีประเด็นเก่ียวกับโรงกล่ัน 
ตอนนี้บริษัทกําลังพิจารณาอยูวา  3  ทางเลือก ที่บริษัทฯไดเรียนใหทราบ  ทางเลือกใดที่จะทําใหบริษัทไดรับผลประโยชนที่ดี
ที่สุด โดยพิจารณาจากปจจัยหลายๆดาน ปจจุบันบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เขามาเพิ่มทางเลือกใหทางบริษัทฯ เกิด
ความชัดเจนในเร่ืองของแผนธุรกิจในอนาคตมากขึ้น   สวนการทําธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันในอดีตนั้นเปนที่นิยมของนัก
ธุรกิจสมัยกอน ที่มีความคิดวาทําธุรกิจนี้แลวจะสรางผลกําไรไดมาก  แตปจจุบันนี้การทําสถานีบริการน้ํามันเปน เครือขาย
อยางหนึ่งเพ่ือเสริมกับการโรงกล่ัน ซึ่งตองไปมองหาธุรกิจอยางอื่นเพิ่ม  ยกตัวอยาง เชน  บริษัท ป.ต.ท . จํากัด (มหาชน) มี 
rest area, community mall แตบริษัทฯไมไดต้ังเปาหมายการดําเนินธุรกิจเชนนั้น  บริษัทฯเนนการรักษาผลประโยชนของผู
ถือหุนบริษัทฯมีความต้ังใจที่จะคงมีสถานะเปน listed company   ซึ่งหมายความวาบริษัทฯจะยังเนนทําธุรกิจสถานีบริการ
น้ํามันเชนเดิม   โดยทางทานประธานฯชี้แจงเพิ่มวาบริษัทฯไมไดเปนผูลงทุนทุกสถานีบริการนํ้ามัน บางแหงบริษัทฯเปนผู
รวมทุนหรือใหทางเจาของลงทุนแลวบริษัทฯเปนผูบริหาร  เพื่อที่จะลดภาระเรื่องของการลงทุน  ดังนั้น บริษัทฯกําลังทํางาน
อยางต้ังใจ เม่ือเกิดปญหาในเร่ืองของพลังงานบริษัทฯก็จะสามารถขยับไปอยางอื่นไดไมจนมุม ตองหาทุกวิถีทางโดยจะไม
ยึดอยูแตธุรกิจพลังงานอยางเดียว แตจะถามวาบริษัทฯเกงเรื่องไหนบริษัทฯเกงเรื่องพลังงาน  

นายเกรียงกมล  ธีระศักด์ิโสภณ ผูถือหุน สอบถามวา หากบริษัทฯปดสถานีบริการน้ํามันในบางแหง ซึ่งแตเดิม
มีทั้งหมด 80 แหง ตามที่ทานประธานฯ แจงวาจะเพ่ิมสถานีบริการน้ํามัน  โดยพิจารณาจากทําเลที่ต้ังวามีศักยภาพท่ีจะทํา
กําไรหรือไม  และบริษัทฯมีแผนการที่จะเปดสถานีบริการแกสหรือไม  

ประธานฯ  ไดชี้แจงวา ตามที่ไดแจงใหทราบวาบริษัทฯปดสถานีบริการน้ํามันไปนั้น บริษัทฯไดปดเฉพาะบาง
แหงที่มียอดขายตํ่า ซึ่งปจจุบันสถานีบริการน้ํามัน 60 แหง  ยังมียอดขายท่ีนาพอใจ ปที่แลวธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน
สามารถทํากําไรจนลางขาดทุนสะสมที่สะสมมาหลายปไดทั้งหมดเมื่อป 2557 สวนการจะเปดสถานีบริการน้ํามันใหม การ
เลือกทําเลจะมีผูเชี่ยวชาญของทางบริษัทตรวจสอบดูแลอยู โดยพิจารณาจากทําเลที่มีคูแขงจํานวนนอย  ยอดขายทั้ง 60 
แหง มียอดขายท่ีดี สวนสถานีบริการเติมแกสเม่ือตอนที่ราคาแกส LPG ยังทํากําไรไดดี ปจจุบันเปดอยู 3 แหง แตตอนนี้
บริษัทฯไดหยุดบริการเพราะวาราคา แกส LPG เปล่ียนไป ทํากําไรไดนอยลง บริษัทฯตองระมัดระวังตลอดเวลา แตยังไม
ถึงกับสรางผลขาดทุน เพียงแตมีผลกําไรนอยลง เพราะฉะน้ัน การเปดสถานีบริการเติมแกส CNG จําเปนตองอยูในพ้ืนที่ๆ
ใกลทอแกส สถานีสวนใหญของบริษัทฯจะอยูทางเหนือและอีสาน ซึ่งทอแกสยังสงไปไมถึง บริษัทฯจึงไมมีสถานีบริการเติม
แกส CNG มีแตสถานีบริการเติมแกส LPG เพียง 3 แหงเทานั้น 

นายเกรียงกมล   ธีระศักด์ิโสภณ ผู ถือหุน สอบถามวา ที่แจงวาอนาคตจะเปดสถานีบริการน้ํามัน มี
ความสามารถในการทํากําไรท่ีนอย ผูบริหาร ไดมีการเปรียบเทียบหรือไม หากจะมีการนําเงินจํานวนน้ีไปลงทุนซ้ือหุนเพิ่ม
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจอื่นๆที่จะไดรับปนผลและกําไร มีการพิจารณาเปรียบเทียบหรือไม ลงทุนในธุรกิจไหนจะ
สงผลดีกวากัน จากการเปดสถานีบริการน้ํามันในหลายๆ พื้นที่ สวนใหญต้ังอยูบนถนนเสนรองจะสังเกตุไดวามีผูใชบริการ
จํานวนนอย จึงอยากใหทานประธานฯพิจารณาในสวนน้ีวาจะลงทุนตอหรือจะนําเงินไปลงทุนในสวนอื่น 

ประธานฯ   ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสอบถาม และชี้แจงวา บริษัทฯไดมีการดําเนินงานตามที่ทานผูถือหุน
แนะนํา  ซึ่งที่ผานมา บริษัทฯไดเร่ิมจัดสรรเงินลงทุน โดยการซื้อหุน บมจ.สัมมากร อยางที่ปรากฎตามขาว เพิ่มการถือหุน
จาก 25% เปน 48% ในสวนธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเม่ือปที่แลวมีผลกําไรท่ีดี เน่ืองจากรัฐบาลประกาศสนับสนุนน้ํามัน 
E85 เม่ือสองปที่แลว น้ํามัน E85 บริษัทฯไดเปล่ียนหัวจายน้ํามันเกือบทุกสถานีบริการน้ํามันใหสามารถขายน้ํามัน E85 ได  
โดยนํ้ามัน E85 นี้ชวยชาวไรที่ปลูกมัน ซึ่งถือวาเปนการชวยชาวไรทางออม บริษัทฯมองวารัฐบาลทําถูกตอง แตดวย
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สถานการณปลายปที่ผานมา ราคานํ้ามันที่ตกจาก   100   USD เหลืออยู   40 - 50  USD อยางที่คุณชํานิไดแจง  ซึ่งทําให
สถานการณน้ํามันโลกเปล่ียนไป จึงมีผลกระทบกับสถานการณในประเทศไทยดวยเชนกัน  บริษัทตองแจงวาตอนน้ีบริษัทฯ
จึงชะลอการลงทุนในสถานีบริการน้ํามันดังกลาวออกไป เพราะวาราคานํ้ามันเปล่ียนไปมาก ถาน้ํามัน E 85  ที่ บริษัทฯเคย
ขายดี และเปนน้ํามันที่บริษัทฯคิดวาทุกคนในประเทศไทยควรจะสนับสนุน เพราะเปนน้ํามันที่เกิดจากพื้นดินใตดินของ
ประเทศไทยเอง 85% มีน้ํามันจากตางประเทศ 15% เทานั้น แตบริษัทเขาใจมาตรการที่รัฐบาลลดการสนับสนุนในสวนนี้ 
ซึ่งมองวาเปนภาวะชั่วคราว ในอนาคตบริษัทฯคิดวาน้ํามัน E85 รัฐบาลตองมีมาตรการสนับสนุนอยางตอเน่ือง และตองทํา
ตอ แตในขณะน้ีสถานการณแปรผันมาก อาจจะตองใชเงินลงทุนมารองรับ   ในป 2557 บริษัทฯทํากําไรจากนํ้ามัน  E85 
เปนหลัก และไมไดกําไรนอยแบบท่ีในอดีต เพราะฉะน้ันในภาวะที่เหมาะสม บริษัทฯคิดวาจะกลับมาลงทุนอยางเต็มที่เม่ือ
นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจน 

คุณอนัญญา  อัศวปรีชา   ผูถือหุน   ไดสอบถามวา ราคาหุนของบริษัทฯมีราคาตํ่ามาก  จึงอยากทราบวาราคา
หุนจะกลับไปสูราคาเดิมไดหรือไม  แลวตองใชเวลาอีกเทาไหร  หรือราคา ณ ปจจุบันเปนราคาท่ีเหมาะสมแลว จึงอยาก
ทราบความคิดเห็นของผูบริหาร 

ประธานฯ   ไดชี้แจงวา โดยสวนตัวไมไดซื้อ-ขายหุน ไมมีความรูเร่ืองหุนหรือเลนหุน โดยความคิดสวนตัวคิดวา
การลงทุนสวนตัวของทานประธานฯเพียงเพ่ือผลกําไรเทานั้น   สวนในเรื่องราคาหุนที่ขึ้น-ลง   ขอเรียนใหทราบวา ดวย
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ จึงไมสามารถคาดเดาใหทานได ซึ่งเปนการผิดกติกาของตลาดหลักทรัพยฯและผิด
กฎหมาย จึงขอใหทานผูถือหุนไดติดตามขาวสารของบริษัทฯตอไป 

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผูถือหุน   ไดสอบถามวา ตามที่ทราบวา บริษัทฯกําลังจะไปซ้ือโครงการสัมมากร เพราะ
ทางโครงการสัมมากรนครอินทร ยังมีปญหารองเรียนที่กรมที่ดินมาก นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด เปนลูกบานที่โครงการสัมมา
กร  เนื่องจากผูจัดการโครงการปลอยใหลูกบานทําลายร้ัวโครงการซึ่งเปนสวนกลาง และยังอนุญาตใหเปดประตูโรงรถที่ไม
ถูกตอง จึงขอใหมีการตรวจสอบใหดวย 

ประธานฯ   ไดกลาววา ไมทราบวาทานผูถือหุนไดเคยทําหนังสือหรือรายงานรองเรียนสัมมากรหรือไม เพื่อจะ
ไดมีการตรวจสอบ  และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เปนในนามของ RPCG  

นายเกรียงกมล  ธีระศักด์ิโสภณ ผูถือหุน สอบถามวาเพิ่มเติมวา  เนื่องจากไมมีความรูเร่ืองราคานํ้ามัน ปที่ผาน
มามีการลดจํานวนหรือปดสถานีบริการน้ํามัน ราคาน้ํามันที่ซื้อจาก ผูขายนํ้ามันดิบ จะมีราคาแพงขึ้นหรือไมจากท่ีสถานี
บริการน้ํามันบริษัทฯลดลง  และบริษัทฯมีการตอรองราคา เปรียบเทียบ กับ คูคารายอื่น ๆ เพื่อใหตนทุนการซ้ือน้ํามันได
ลดลง 

ประธานฯ  ไดชี้แจงวา มีการเปรียบเทียบราคาตลอดเวลา  ซึ่งมีโรงกล่ัน 2  –   3  โรง ที่ไดมีการเจรจาดวย ในเร่ือง
ราคาน้ํามันซึ่งเปนราคาที่ดีในระดับที่ถูกพอสมควร ที่บริษัทฯซื้อได ดังนั้น การปดสถานีบริการน้ํามัน ไมเปนผลกระทบจาก
การซื้อนํ้ามันแพงข้ึน ที่บริษัทฯปดสถานีบริการน้ํามัน ยังเปนสวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวน 60  แหงที่ดําเนินการอยู  และยัง
ไดมีการตรวจสอบราคาโดยตลอด 
 

นายเกรียงกมล  ธีระศักด์ิโสภณ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา สัญญาราคาซ้ือน้ํามัน เปนสัญญาระยะส้ัน จะมี
ผลตอราคาน้ํามันการขึ้นลง และตนทุนอยางไรบาง 

ประธานฯ   ไดชี้แจงวา ปกติทําสัญญาซ้ือ-ขายปตอป และมีการเปรียบเทียบราคาน้ํามันกับโรงกล่ันน้ํามันอื่น
ทุกป หากโรงกล่ันน้ํามันอื่นมีเงื่อนไขที่ดีกวาหรือใหราคาดี บริษัทก็สามารถเปล่ียนไปซื้อขายกับโรงกล่ันดังกลาวได 
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นายเกรียงกมล  ธีระศักด์ิโสภณ ผูถือหุน สอบถามวา   สวนใหญไมมีสถานีบริการนํ้ามันของบริษัทฯ ที่อยูใน
เมือง  สวนในกรุงเทพฯก็ไมมีสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯต้ังอยูบนเสนหลัก แตจะต้ังอยูในพื้นที่ที่มีคูแขงนอย และตามที่
ทราบวาสถานีบริการน้ํามันสวนใหญทํากําไรไดจะมาจากการใหเชาพื้นที่ของรานคา จึงอยากทราบวาผูบริหารมีแนวคิด
อยางไรเก่ียวกับการใชพื้นที่ที่ยังวางอยู เพื่อใหเกิดความคุมคา และสถานีบริการน้ํามันที่มีสภาพเกา จะมีแนวคิดอยางไร
เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการมากขึ้น  

ประธานฯ  ไดชี้แจงวา บริษัทฯก็มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เชน ที่อมตะนครมีทําเลอยูในนิคม ซึ่งมีผูคนในนิคม
จํานวนมาก  จึงสามารถดําเนินการปรับปุรงพื้นที่ได จนมีผูเชารายตางๆ เชน  รานอาหาร Fast Food หลายๆราย ซึ่งเปนท่ี
สนใจของรานอาหารเหลานี้  และอยูในระหวางดําเนินการ  ส่ิงเหลานี้ขึ้นอยูกับทําเลเชนกัน  ขณะนี้ บริษัทฯ มีการคัดเลือก
สถานีบริการน้ํามันที่มีศักยภาพ  และตามที่บริษัทฯมีการเขาลงทุนกับ บมจ. สัมมากร และไดมีแลกเปล่ียนความรูในเร่ือง
ของอสังหาริมทรัพยจาก บมจ. สัมมากร และจะชวยวางแผนในการปรับปรุงพื้นที่ของสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯใหเกิด
ประโยชน  และอยูระหวางการกําลังดําเนินการ  หลังจากมีการยกเลิกหยุดโรงกล่ัน บริษัทฯมีความชัดเจนขึ้นในสวนพื้นที่โรง
กล่ันที่จังหวัดระยอง จํานวน  30 ไร ซึ่งมีแนวคิดวาจะทําอสังหาริมทรัพยโดยการเปดศูนยประชุมในจังหวัดระยองเพื่อใหเชา 
ซึ่งอยูในระหวางพิจารณาของผูบริหาร  หากมีขอสรุปชัดเจน ก็จะนํามาแจงใหผูถือหุนทราบตอไป 

นายเกรียงกมล  ธีระศักด์ิโสภณ ผูถือหุน สอบถามวา  เม่ือไมมีการดําเนินงานในโรงกล่ันที่จังหวัดระยองเปน
ธุรกิจหลักแลว บริษัทฯจะมีการเปล่ียนชื่อบริษัทฯหรือไม เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจที่มีอยู 

ประธานฯ  ไดชี้แจงวา ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินการเปล่ียนชื่อมาเปน RPCG เปนที่เรียบรอยแลว 

ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนทานอื่นสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และที่ไดเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และกลาวปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

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

  ผูบันทึกการประชุม 
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