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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 8 เมษายน 2559 
ณ หอง Sky Park ช้ัน 14 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
กรรมการทีเ่ขารวมประชุม  จํานวน 7 คน 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  กรรมการ 
4. นายสุทัศน ขันเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายโสภณ หอมชื่น   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

ผูเขารวมการประชุม 
1.  นายชํานิ   จันทรฉาย  (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท) 
2. ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน) 
3. ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
4. ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอรแกน จํากัด 
5. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมาย แคปปตอล จํากัด 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 

เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ของ บริษัท อารพีซีจี จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานวาบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชําระแลว ณ ปจจุบัน เทากับ 
1,304,664,125 บาท มีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 1,304,664,125 หุน และในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีผูถือหุน 
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทน รวมทั้งส้ิน 211 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน  490,341,587  หุน คิดเปน
รอยละ 37.5837  ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนน้ีครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 
กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 
คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม” 

ดังนั้น “การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ จึงมีผูถือหุนเขารวมประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัทฯ” และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

เลขานุการบริษัท กลาวแนะนํา กรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจงวาการประชุมในคร้ังนี้ไดมี
ผูเขารวมประชุมซึ่งเปนตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ท่ีปรึกษา
ทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอรแกน จํากัด และท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมาย แคปปตอล จํากัด และ
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติวา เอกสารประกอบการ
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ประชุมวันนี้ บริษัทฯ ไดทําการเผยแพรไวในเวบไซต (website) ของบริษัทฯ และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2559 โดยในสวนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 
36 ผูถือหุนรายหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง
ตอจํานวนหุนหนึ่งหุน และการลงคะแนนในแตวาระการประชุม ผูถือหุนจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 3 ทาง คือ เห็นดวย 
หรือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น และในกรณทีี่ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด 
ผูถือหุนรายนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวนการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  

โดยชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 
จะถือเอา เสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนมติของที่ประชุม 

วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม เปนมติของที่ประชุม 

วาระท่ี 8 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เปนมติของที่ประชุม 

สวนวาระท่ี 2  
เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนน 

การนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ จะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเปนฐานในการ
คํานวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนในทุก ๆ วาระวาจะมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง
หรือไม โดยสําหรับผูถือหุนที่ไมประสงคที่จะคัดคานหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนรายดังกลาวมีมติเห็นชอบ
ตามวาระที่เสนอโดยไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคานหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะ
สรุปวาวาระน้ันผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันทตามท่ีเสนอ แตหากมีผูถือหุนรายใดที่ประสงคจะ คัดคาน หรือ งดออก
เสียง ใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะที่ลงทะเบียน โดย
ขอใหกากบาทเคร่ืองหมายถูก � ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในชองที่ตองการในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนนใหแก
พนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ 

สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เปนผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ หรือคัดคาน หรืองดออก
เสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม  ผูรับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนไมตองลงคะแนนในวาระที่ผูมอบฉันทะได
ระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง แตสําหรับผูรับมอบฉันทะ
หรือคัสโตเดียนท่ีผูมอบฉันทะไมไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระเชนเดียวกับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 

ในสวนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงท่ีไดรับ จะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะแลว โดยประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในทายวาระน้ัน ๆ และในกรณีที่มีผูลงคะแนนคัดคานหรืองด
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ออกเสียงเปนจํานวนมาก บริษัทฯ อาจดําเนินวาระการประชุมถัดไปในระหวางที่รอผลการนับคะแนน และจะแจงผลการนับ
คะแนนใหผูถือหุนทราบทันทีที่การนับคะแนนแลวเสร็จ 

นอกจากนี้ ในระหวางการดําเนินการประชุม หากผูถือหุนรายใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในแตละวาระ ขอให
ทานผูถือหุนโปรดแจงช่ือและนามสกุล เพื่อเปนขอมูลใหบริษัทฯ ในการบันทึกรายงานการประชุม และหากผูถือหุนรายใด
ตองการสอบถามขอมูลที่ไมเก่ียวกับวาระที่กําลังดําเนินการประชุมในขณะนั้น ขอใหผูถือหุนกรุณาสอบถามคําถาม
ดังกลาวในวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ซึ่งเปนวาระที่บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสอบถามพูดคุยและแสดง
ความเห็นเร่ืองตางๆ ได 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เร่ิมดําเนินการประชุม โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวเห็นวาถูกตองตามที่ที่ประชุมไดมีมติไวทุก
ประการ   จึงไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของ
หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทาน และเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดเผยแพรใน Website ของ
บริษัทฯ แลว  

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 
2558 โดยการลงมติในวาระน้ี  ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ี  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 36,668,048 หุน  ทําให
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีหุนรวมทั้งส้ิน 527,009,635 หุน 

  
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  ตามที่เสนอ  
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 526,994,635 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 15,000 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 527,009,635 เสียง   
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2558 
ประธานฯ ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558 ใหที่ประชุมทราบวาในป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการ

ขายและบริการท้ังส้ินจํานวน 2,420 ลานบาท ลดลงจากป 2557 ซึ่งมีจํานวน 3,310 ลานบาท โดยรายไดสวนใหญมาจาก
ธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน  

ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประมาณ 100 ลานบาท ซึ่งกําไรสวนหนึ่งมาจากสวนลํ้ามูลคาหุนและกําไรจาก
เงินปนผลซึ่งบริษัทไดลงทุนในบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท สัมมากรฯ”) สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 เปนจํานวน  3,322 ลานบาท มีหนี้สิน 1,955 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 1,376 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 
2557 ซึ่งมีจํานวน 1,273 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.08 บาท 

ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2558 ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุน
สอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับรายไดของกิจการวา ในชวง 3 ปที่ผานมารายไดของ
บริษัทฯ ลดลงอยางตอเนื่องนั้นเปนเพราะสาเหตุใด และบริษัทฯ มีแนวทางในการแกไขใหรายไดของบริษัทฯ กลับมาเติบโต
เทาเดิม หรือมากกวาเดิมอยางไร 

ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งราคาน้ํามันนั้นตกลงอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในป 2558 ที่ผานมา แตหากพิจารณาจากกําไรของบริษัทฯ แลว จะพบวาบริษัทยังคงสามารถสรางกําไรจาก
ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันไดแมวาราคานํ้ามันจะตํ่าลง  

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวาในปที่ผานมาบริษัทฯ มีกําไรประมาณ 100 ลานบาท 
โดยสวนหนึ่งเปนกําไรจากการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ อีกสวนหนึ่งเปนกําไรจากธุรกิจใด และรายไดจากสวนแบงกําไรน้ี
จะมีความตอเนื่องหรือไม และจะมีการเติบโตไดอยางไรบาง 

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา กําไรสวนใหญมาจากการลงทุนใน บริษัท สัมมากรฯ โดยมีกําไรจากสวนลํ้ามูลคา
หุนและกําไรจากเงินปนผล 

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไมรวมสวนที่ลงทุน
ในบริษัท สัมมากรฯ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานใชหรือไม  

ประธานฯ ชี้แจงวา การดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันนั้นไมขาดทุน  
นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดขอใหประธานฯ ชี้แจงรายไดของบริษัทฯ วามา

จากสวนใดบาง 
ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจง  
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ บริษัทฯ 

บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งทําใหบริษัทมีรายไดจากการลงทุนในสวนน้ี อีกสวนหนึ่งบริษัทฯ ขาดทุนจาก
การดอยคาทรัพยสินของบริษัทรวมคือ บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด (“TPP”) สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่
ผานมาน้ันขาดทุน แตเนื่องจากการบันทึกบัญชีตามาตรฐานการบัญชีใหม ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 100 ลานบาท 

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม แตบริษัทฯ ได
ถือหุนในบริษัท สัมมากร ประมาณรอยละ 48 ในการลงทุนสวนนี้บริษัทฯ นําเงินมาจากสวนใดในการซื้อหุนดังกลาว และ
เก่ียวเนื่องกับการขายโรงกล่ันหรือไม 

 นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงวา เม่ือพิจารณาจากรายงานประจําป หนา 34 จะ
พบวา บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 2,451 ลานบาท ตนทุนขายอยูที่ 2,170 ลานบาท มีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 335 
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ลานบาท จะเห็นวาการดําเนินงานมีผลขาดทุน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ มีขอพิพาทกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) 
ทําใหไมมีกากคอนเดนเสทท่ีเปนวัตถุดิบหลักของบริษัท ในชวงนั้นเองคุณวิชัย ทองแตง ไดเสนอใหบริษัทฯ ลงทุนใน
โครงการ TPP ที่สีชัง แตโครงการยังไมชัดเจน และไดหยุดโครงการดังกลาวไปทําใหมีการต้ังดอยคาในโครงการดังกลาว ซึ่ง
ขณะน้ีบริษัทฯ ถือหุนใน TPP รอยละ 30 โดยทานผูถือหุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ  

ในสวนของการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ ผูถือหุนใหญในบริษัท สัมมากรฯ ไดชักชวนใหบริษัทฯ รวมลงทุน  
บริษัทฯ จึงใชเงินสดของบริษัทสวนหนึ่ง และเงินสินเช่ืออีกสวนหนึ่งในการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ ซึ่งบริษัทฯ ซื้อไดใน
ราคาถูกกวาปจจุบันทําใหมีสวนลํ้ามูลคาหุน และบริษัทฯ ยังไดรับเงินปนผลตามสัดสวนท่ีถือหุนอยูอีก  

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน 
บริษัทฯ ขาดทุนจากการดําเนินงาน 200 ลานบาท สวนหนึ่งเกิดจากการดอยคาของสินทรัพยตามมาตรฐานบัญชีใหม  

นางสาวปณฑณิชา สุธรรมบุตร ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับโรงกล่ันน้ํามันวา ปที่ผานมาบริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือ
ขายกับตางประเทศ จึงขอทราบความคืบหนาในเร่ืองดังกลาว ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ผูซื้ออยูระหวางดําเนินการ
กูยืมเงินกับธนาคาร โดยไดวางเงินมัดจําแลวเปนจํานวน 40 ลานบาท  

นางสาวปณฑณิชา สุธรรมบุตร ผูถือหุน สอบถามตอวา ขณะนี้ยังไมสามารถกําหนดไดวาจะซ้ือขายแลวเสร็จ
เม่ือใดใชหรือไม 

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา เดิมบริษัทฯ กําหนดไวชวงปลายเดือนที่ผานมา แตยังไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 
นางสาวปณฑณิชา สุธรรมบุตร ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ จะทําการขายเฉพาะโรงกล่ันไมรวมที่ดิน

ใชหรือไม 
ประธานฯ ตอบขอซักถามวา ผูซื้อซื้อเฉพาะโรงกล่ัน ไมไดซื้อที่ดิน 
นางสาวปณฑณิชา สุธรรมบุตร ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา เหตุใดจึงมีการต้ังดอยคาในโครงการ TPP  สูงถึง 

139 ลานบาท 
ประธานฯ ตอบขอซักถามวา สถานการณราคาน้ํามันในปที่ผานมาผันผวนมาก ประกอบกับรัฐบาลประกาศลด

การสํารองน้ํามันทั่วประเทศ จาก รอยละ 6 เหลือ รอยละ 1 จึงทําใหทุกโรงกล่ันจะมีการสํารองน้ํามันลดลง ก็อาจไมเปน
ผลดีกับคลังน้ํามันของบริษัทฯ 

ผูถือหุนรายหน่ึงไดสอบถามเก่ียวกับโครงการ TPP วาการดอยคาจํานวน 139 ลานบาท หมายความวา TPP มี
ผลการดําเนินงานขาดทุน และเงินลงทุนของบริษัทฯ นอยคาลง ใชหรือไม 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา มาตรฐานบัญชีใหม จะพิจารณา
ธุรกิจวามีความสามารถในการสรางกําไรตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ขณะนี้ TPP ยังมีรายไดอยู บริษัทฯ ยังคงมีถังให
เชา  และยังมีผูเชา เพียงแตการประเมินรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่กําหนดไวที่คามาตรฐาน เชน 100 จะเหลือประมาณ 
80 อีก 20 ก็ตองดอยคาสินทรัพยนี้ลงไป ที่อธิบายในขางตนนี้เปนตัวอยางของการประเมิน โดยบริษัทฯ กับผูสอบบัญชี EY 
ไดหารือกันวาควรจะกําหนดดอยคาเปนเทาใดเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป ในอนาคตอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตัวเลขได ขึ้นอยูกับการประเมินรายไดหรือสถานภาพของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผูถือหุนรายหน่ึงไดสอบถามวา คดีความของ TPP จะมีผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือไม 
ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ไมนาจะมีผลกระทบเน่ืองจากบริษัทฯ ไมไดเปนคูความ 
ผูถือหุนรายหน่ึงได  สอบถามวา บริษัทฯ ยังสามารถใชพื้นที่ดังกลาวไดใชหรือไม 
ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ยังสามารถใชพื้นที่ได 
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ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามเกี่ยวกับการวางเงินมัดจํา จํานวน 40 ลานบาท วาสัญญาส้ินสุดไปเม่ือวันที่ 31 
มีนาคม ที่ผานมา บริษัทฯ มีการตออายุสัญญาหรือไม และหากผูซื้อขนยายเคร่ืองจักรออกจากพ้ืนที่ บริษัทฯ จะมีพื้นที่
สามารถท่ีจะใชประโยชนไดใชหรือไม หากผูซื้อดําเนินการลาชาก็จะกระทบในเรื่องของการสรางประโยชนจากการใชพื้น
ที่ดินของบริษัทฯ ใชหรือไม 

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ พิจารณาวาเงินที่ผูซื้อยังไมไดชําระอีก 160 ลานบาท เม่ือเทียบกับมูลคา
ที่ดินแลว ยังมีความคุมคา คือมูลคาที่ดินราคาประเมินประมาณ 200 ลานบาท บริษัทฯ จะทําประโยชนก็ไดแตตองร้ือกอน 
ซึ่งจะมีคาใชจายเกิดขึ้น แตถาผูซื้อดําเนินโครงการตอไป  ก็อาจเปนประโยชนกับทางบริษัทฯ มากกวา 

ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวา ในการประชุมคร้ังที่ผานมาไดมีการขออนุมัติยุติโรงกล่ันไบโอดีเซล การยกเลิก
ดังกลาวมีผลกระทบในงบการเงินมีป 2558 หรือไม 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวาโครงการโรงกล่ันไบโอดีเซล  
บริษัทฯ ตัดดอยคาหมดแลว ผลการดําเนินงานในปถัดมาจะไมปรากฏในงบการเงินแลว 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ตอบขอซักถามวา กรณีของโรงกล่ัน บริษัทฯ ไดต้ังสํารองแลว ใน
แงผลกระทบของงบการเงินจะไมมีผลกระทบ และโรงกล่ันซ่ึงหยุดดําเนินการเปนการเปล่ียนแปลงรายการบัญชีเปน
สินทรัพยรอขายเทานั้น  

ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวาหนี้สิน จํานวนเงิน 200 ลานบาท ที่ปรากฏในงบการเงินเปนเงินกูยืมเพื่อลงทุนใน
บริษัท สัมมากรฯ ใชหรือไม และจะมีแผนการชําระคืนอยางไร 

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา จํานวนเงินดังกลาวบริษัทกูมาเพื่อไปลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ และบริษัทมี
แผนการชําระคืนแลว  

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามเพิ่มเติมวา ขณะน้ีบริษัทฯ มีสภาพคลองอยู
ประมาณ 100 กวาลานบาท และยังมีทรัพยสิน ซึ่งบริษัทฯ กําลังจะมีขอตกลงที่จะขายใหกับบริษัท สัมมากรฯ ขณะน้ีอยู
ระหวางการเจรจาในเรื่องราคา หากขายออกไปบริษัทฯ จะมีสภาพคลองมากขึ้น และสามารถนําเงินไปชําระเงินกูยืม
จํานวนดังกลาวได 

ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวา ในรายงานประจําปของบริษัทฯ หนา 72 มีเงินใหกูยืมเงินระยะส้ัน จํานวน 319 
ลานบาท แตต้ังสํารองหน้ีสูญทั้งจํานวนแลว และในหนา 73 รายการของเพียวไบโอดีเซล มีการจดจํานองที่ดิน อาคารถัง
น้ํามัน อีกจํานวน 116 ลานบาท จึงขอสอบถามวารายการจํานวน 116 ลานบาท คือรายการที่บริษัทฯ จะขายใหกับบริษัท 
สัมมากรฯ ใชหรือไม 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ตอบขอซักถามวา เปนการขายคนละรายการกัน รายการที่จะขาย
ใหกับบริษัท สัมมากรฯ นั้นคือบริษัท เพียวสัมมากร ซึ่งดําเนินการเก่ียวกับ community mall ไมใชรายการเดียวกันกับโรง
กล่ันไบโอดีเซล 

ผูถือหุนรายหน่ึง ไดสอบถามวา รายการของไบโอดีเซล จํานวน 319 ลานบาท มีการต้ังสํารองทั้งจํานวน แต 
ไบโอดีเซล มีทรัพยสินคํ้าประกันหนี้เพียง 116 ลานบาท ใชหรือไม และถาคํานวณมูลคาตลาดปจจุบันคาดวาจะมีมูลคาเทาใด 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท  ตอบขอซักถามวา ราคาขายนาจะเปนไปตามราคามูลคาทาง
บัญชี (book value) 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ไดตอบขอซักถามเพิ่มเติมวา ในกรณีที่มีการขาย นาจะมีมูลคา
นาจะสูงกวามูลคาทางบัญชี 
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นายกานต วงศเปยง ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา บริษัทฯ มีแนวทางอยางไรตอไปหลังจากที่ไดรับคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการในคดีพิพาทระหวางบริษัทฯ และปตท. 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ จะนําคําวินิจฉัยช้ีขาดจากทางคณะ
อนุญาโตตุลาการ ย่ืนตอศาลแพง เพื่อบังคับให ปตท. ชําระหน้ีใหกับบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมอบหมายใหที่
ปรึกษากฎหมาย พิจารณาวาบริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายเพ่ิมเติมไดหรือไม เพื่อรักษาผลประโยชนของทาน 
ผูถือหุน  

นายกานต วงศเปยง ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ไดเรียกคาเสียหายกับปตท.ไปเปนจํานวน
ประมาณ หนึ่งหม่ืนลานบาท แตคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการนั้น บริษัทฯ จะไดรับชําระหน้ีเพียงจํานวน 1,800  ลาน
บาทนั้น คิดวาเปนจํานวนนอยไปหรือไม 

นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามวาบริษัทฯ ไมอาจกาวลวงคําวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการ ขณะนี้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กําลังพิจารณาในประเด็นดังกลาวอยู  

นายประเสริฐ  แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามวา หากบริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจํานวน 1,800 ลานบาท บริษัทจะ
มีการจายปนผลใหกับผูถือหุนหรือไม และบริษัทฯ ไมมีหนี้สินที่จะตองชําระใชหรือไม และคูกรณีของบริษัทฯ คือปตท. หรือ 
ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน 

นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามวา คูกรณีของบริษัทฯ แตเดิมคือปตท. อะโรเมติกส
และการกล่ัน ซึ่งตอมาเปล่ียนแปลงโครงสรางภายในเปน ปตท. โกลบอลเคมิคอล ในการฟองรองบริษัทฯ ไดฟอง ปตท. และ
ปตท. โกลบอลเคมิคอลดวย และในสวนเงินที่จะไดรับชําระจากปตท.นั้น บริษัทฯ ก็มีหนี้ที่คงคางกับปตท.ประมาณ  
1 พันลานบาทเชนเดียวกัน 

นายประเสริฐ  แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามวา คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการท่ีบริษัทฯ จะไดรับชําระหน้ี
จํานวน 1,800  ลานบาทนั้น ไดมีการหักหนี้ที่บริษัทฯ คางชําระกับปตท.ไปแลวหรือไม ถาไมไดหักลบกัน บริษัทฯ จะไมมี
สินทรัพยเขามาเพิ่มเติม และจะไมมีการจายปนผลใชหรือไม  

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา ขอพิพาทที่บริษัทฯ คางคาวัตถุดิบนั้นตองรอคําวินิจฉัยในอีกคดีหนึ่ง 
นายประเสริฐ  แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามวา ปตท. จะมีการต้ังอนุญาโตตุลาการอีกคณะหนึ่งในกรณีที่

บริษัทฯ คางคาวัตถุดิบใชหรือไม และคณะอนุญาโตตุลาการคณะหนึ่งจะมีผูวินิจฉัยทั้งหมดก่ีทาน 
นายชํานิ  จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามวา  จะมีผูวินิจฉัย 3 ทาน โดยขอพิพาทที่ปตท.

เรียกรองจากบริษัทฯ เปนจํานวน 1,518 ลานบาท  
ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามเกี่ยวกับถังกักเก็บน้ํามันของบริษัทฯ วา ถังกักเก็บน้ํามันของบริษัทฯ มีจํานวนเทาใด 

ต้ังอยูที่ใดบาง และบริษัทฯ สามารถสรางรายไดจากถังกักเก็บน้ํามันไดอยางไรบาง  
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ มีถังความจุประมาณ 60 ลานลิตร ที่สีชังซึ่งบริษัทฯ เปนผูถือหุนแค 30% มี
ความจุทั้งหมด 320,000 ตัน ซึ่งบริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) เปนผูเชาอยู 

ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามเพิ่มเติมวา ถังน้ํามันของบริษัทฯ กักเก็บน้ํามันประเภทใด 
ประธานฯ ตอบขอซักถามวา  มีทั้งน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป 
ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวา โรงกล่ันที่ระยองมีผูเชาหรือไม 
ประธานฯ ตอบขอซักถามวา ปจจุบันนี้ยังไมมีผูเชา บริษัทฯ มีรายไดคาเชาถังกักเก็บน้ํามันเฉพาะที่สีชังเทานั้น  
ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2558 โดย 

ผูถือหุนไมตองลงมติในวาระน้ีเนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน 

ประจําปส้ินสุด วันที่  31 ธันวาคม 2558  ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและใหการรับรองโดยแสดงความเห็น
แบบไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) หนา 38-109 โดยบริษัทฯ 
ไดนําสงงบการเงินฉบับนี้ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

จากนั้น นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับรายงานของผูสอบบัญชีวามีการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับคดีความซ่ึงสรางความตระหนกใหกับนักลงทุนมากเกินไปหรือไม และการต้ังดอยคาทรัพยสินนั้นมีเหมาะสม
หรือไม และบริษัทฯ จะมีการลางขาดทุนสะสมหรือไม 

ประธานฯ มอบหมายใหผูสอบบัญชี อีวาย ตอบขอซักถามตอที่ประชุม 
นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี อีวาย ตอบขอซักถามวา ในรายงานผูสอบบัญชี  จะพบวาผูสอบบัญชี

บันทึกในขอสังเกต ซึ่งขอสังเกตไมไดมีผลตอความเห็นโดยมาตรฐานการสอบบัญชี และบริษัทฯ ก็สนับสนุนใหผูสอบบัญชี
เปดเผยขอมูลในเร่ืองที่อาจจะมีผลกระทบตอผูลงทุน สวนเรื่องของคดีความนั้น ผลของคดีอาจมีผลกระทบในที่ดินของ
บริษัทรวม  ดังนั้น ผูสอบบัญชีจึงตองใหขอมูลทั้งหมด  อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขแต
อยางใด ในสวนคําถามเร่ืองของการดอยคาวาไดพิจารณาครบถวนหรือไม ขอเรียนวาในการตรวจสอบแตละคร้ังผูสอบ
บัญชีจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย ทุกรายการท่ีมีอยูในงบการเงินอยูแลว ดังนั้น ไมวาจะเปนสวนของเงินลงทุนใน 
TPP  ที่ดินและอุปกรณที่เปนโรงกลั่นของระยอง  โรงกล่ันของไบโอดีเซล  ผูสอบบัญชีไดประเมินการดอยคาอยางเพียงพอ
แลว ณ วันส้ินป สวนในปถัดไปจะมีการกลับรายการเพิ่มหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับสถานการณในปนั้น ๆ ซึ่งโดยปกติแลวดอย
คาจะสามารถปรับเปล่ียนได ถามีขอมูลใหมเพิ่มเติมขึ้นมาในระหวางปถัดไป   

ประธานฯ ตอบขอซักถามเก่ียวกับการลางขาดทุนสะสมวาคณะกรรมการจะนําไปพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา ในหนางบแสดงฐานะทางการเงิน  ในสวนสินทรัพยไม

หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย ตัวเลขน้ันไมสอดคลองกัน จึงขอใหอธิบายในประเด็นนี้   
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดตอบขอซักถามวา มูลคาของโรงกล่ัน ที่รอเพ่ือ

ขายราคาตามมูลคาบัญชี (Book Value) อยูที่จํานวน 66 ลานบาท  แตในการทําธุรกรรมกับผูที่ตองการซ้ือตกลงราคาท่ี
วงเงิน 200 ลานบาท และไดมีการชําระเงินลวงหนาจํานวน 40 ลานบาท จึงตองมีการบันทึกในฝงของเจาหนี้ สวนจํานวน 
66 ลานบาท เปนทรัพยสินที่บันทึกตามมูลคาบัญชี (Book Value) กอนที่จะถูกเปล่ียนมาบันทึกเปนทรัพยสินรอขาย  

นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกับงบกําไรขาดทุนวา สวนแบงกําไรจํานวน 354 
ลานบาทนั้นมีที่มาอยางไร  

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา จํานวน 354 ลานบาทน้ัน คือ
สวนลํ้ามูลคาหุนของบริษัท สัมมากรฯ จํานวน  288 ลานบาท  คํานวณมูลคา ณ ขณะที่บริษัทฯ ไดทําการซ้ือขาย  เม่ือนํา
ราคาซ้ือขายกับราคามูลคาจริงเอามาลบกันก็จะไดสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 288 ลานบาท สวนที่เพิ่มมาอีกประมาณจาก 
354 ลานบาท เนื่องจาก ณ ส้ินงวด บริษัท สัมมากรฯ มีกําไร  122 ลานบาท  ซึ่งก็คือสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม  ที่
กลาวในขางตนคือหลักเกณฑทางบัญชี หากนําตัวเลขที่รอยละ 48 คูณกับ 122 ลานบาท และนํามาบวกกับ  288  ลาน
บาท  ตัวเลขจะอยูประมาณ 354  ลานบาท 
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เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2558 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน  
3,176,336 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 530,185,971 หุน 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 530,136,034 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,185,971 เสียง   
 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานป 2558 และการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 100 ลานบาท และบริษัทฯ 
มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 475 ลานบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไมสามารถจายเงินปนผลได ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติ
เห็นสมควรใหงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2558 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกับคาความนิยมติดลบ จํานวน 200 ลานบาทวามี

หมายวาอยางไร   
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา คาความนิยมติดลบหมายถึง 

ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อหุนในบริษัท สัมมากรฯ ดวยราคาที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรม 
ผูถือหุนรายหน่ึง ไดสอบถามเก่ียวกับการจายเงินปนผลวา บริษัทแมนั้นขาดทุนอยูเสมอ และมีคาใชจายในการ

บริหารสูงถึงจํานวน 77 ลานบาท บริษัทฯ จะจายปนผลไดอยางไร และจะมีการลางขาดทุนสะสมหรือไม  
นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามวา ในเร่ืองคาใชจายในการบริหารจํานวน  70 กวา

ลานบาทน้ัน นับจากป 2559  ไดลดลงมาอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ ไดมีการยายสํานักงานเพื่อลดคาใชจาย รวมถึงมีการปรับ
องคกร ที่ผานมาหลายป บริษัทฯ อยูในสถานการณที่ตึงเครียดเน่ืองจากมีขอพิพาทกับปตท. แตเม่ือมีคําวินิจฉัยแลวก็ทําให
สถานการณดีขึ้น คณะกรรมการก็ไดเรงทําแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และจะเผยแพรใหกับทานผูถือหุนทราบตอไป 

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเร่ืองการงดจายเงินปนผลสําหรับป 
2558 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงดการจายเงิน
ปนผลสําหรับป 2558 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 50,000 หุน 
ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 530,235,971 หุน 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2558 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม และไดมอบหมายให  
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาววา ในการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ จะตองคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความ
เช่ียวชาญท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอยางครบถวน โดยตองเปนบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สําหรับปนี้กรรมการที่ตองออกตามวาระมีอยูจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
2. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายโสภณ หอมชื่น  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานที่จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระน้ี ออกจากหองประชุม จนกวาการพิจารณาในวาระน้ีจะแลวเสร็จ  

พรอมทั้งไดชี้แจงเพิ่มเติมวาหากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 
7 ทาน โดยชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เปนดังนี้ 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคน
นี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

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

ประธานฯ ไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม  

ผูถือหุนรายหนึ่ง ไดเสนอตอที่ประชุมเก่ียวกับการกําหนดอํานาจกรรมการวาควรกําหนดอํานาจเปน นายสัจจา 
เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล, นายสุทัศน ขันเจริญสุข กรรมการสองในส่ีคนลง
ลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท เพื่อความไมซับซอน  

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ไดรับทราบขอเสนอแนะของทานผูถือหุน และจะนําไปปรับเปล่ียน
ตามที่เสนอ 
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เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 3 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนสําหรับเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนเขา
รวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 530,235,971 หุน 

 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 5 เปนรายบุคคล เปนดังนี้ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล, นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธ์ิ  และนายโสภณ หอมช่ืน 
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงรายบุคคล เปนดังนี้ 

นายสุวินัย  สุวรรณหิรัญกุล 
เห็นดวย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

นายสมชาย  ศิริโรจนวิสุทธ์ิ 
เห็นดวย  จํานวน 530,122,034 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9979 
ไมเห็นดวย จํานวน 64,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0121 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

นายโสภณ  หอมช่ืน 
เห็นดวย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

ทําใหบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 7 ทาน ตามรายช่ือดังตอไปนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  กรรมการ 
4. นายสุทัศน ขันเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสมชาย  ศิริโรจนวิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายโสภณ หอมชื่น  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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โดยรายช่ือและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนดังนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศกฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคน

นี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศกฤษณกาญจน หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหน่ึงลง

ลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน ขันเจริญสุข รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ ไดมีการปรับแผนโครงสรางธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ปจจุบัน เปน Holding Company ดวยการรวมลงทุน และการรวมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ดังนั้น เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณของบริษัทฯ ในปจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน
ใหพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 โดยคงอัตราเดิมของคาตอบแทนกรรมการป 2558 ยกเวน
คาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 คาเบ้ียประชุม 
บาท / ครั้ง 

 2558 2559 

ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 15,000 
ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 12,500 12,500 
กรรมการสรรหาและคาตอบแทน 10,000 10,000 

ในสวนโบนัสของกรรมการ ที่ผานมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในป 
2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิจํานวน 100 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
จํานวน 475 ลานบาท จึงเสนอใหงดจายโบนัสกรรมการประจําป 2558 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน สอบถามวา ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท 

สัมมากร จํากัด (มหาชน) ในสวนของคาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัท สัมมากรนั้น เปนคาตอบแทนสวนที่กรรมการไดรับเปน
การสวนตัว หรือจายใหกับบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ประเด็นตรงนี้มีความนาสนใจ  และแจงใหทานผูถือหุนทราบวาไมเคยพิจารณาใน
ประเด็นนี้มากอนและจะนําประเด็นดังกลาวไปหารือกับคณะกรรมการ 

นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน ไดขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาแตงต้ังบุคคลใดเปนกรรมการในบริษัท สัมมากรและ
ไดรับคาตอบแทนหรือไม เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ  

ประธานฯ รับทราบขอเสนอแนะ  
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จากนั้น ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 โดยการลงมติในวาระน้ี
ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม ซึ่งในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 530,235,971 หุน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม อนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9905 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0094 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 
โดยไดมอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 โดยมีรายนามของผูสอบ
บัญชี ดังนี้ 
1. นางพูนนารถ     เผาเจริญ      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  5238 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 2 ป หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  3853 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 4 ป หรือ 
3. นายเติมพงษ      โอปนพันธุ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4501  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 3 ป 

 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นทําหนาที่แทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 

 ป 2559 ป 2558 เพ่ิม (ลด) 

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 750,000 700,000 50,000 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 785,000 730,000 55,000 
รวม 1,535,000 1,430,000 105,000 

 คาตอบแทนในป 2559 นี้ เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 105,000 บาท ซึ่งคาสอบบัญชีป 2558 ขางตนไมรวม
คาบริการอื่น (Non-audit fee) จํานวน  7,806 บาท 

ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 
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นายสถาพร ผังนิ รันดร ผู ถือหุน สอบถามเก่ียวกับคาสอบบัญชีวา เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ  
มีขอบกพรองใดที่ทําใหผูสอบบัญชีไมไดรับความสะดวก ทําใหชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้นหรือไม 

 นายชํานิ จันทรฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบขอซักถามวา คาใชจายคาสอบบัญชีนั้น พิจารณาจาก
ปริมาณงาน (Transaction)  ผูสอบบัญชีจะคํานึงถึงเร่ืองของ transaction และเร่ืองเก่ียวกับมาตรฐาน IFRS ที่ใชกับ บริษัท
มหาชน อีกทั้งไดมีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแลวพบวามีความใกลเคียงกัน ซึ่งเม่ือ
พิจารณาแลวเปนคาใชจายที่เหมาะสม สําหรับขอเสนอแนะท่ีใหใชบริการผูสอบบัญชีทองถ่ิน (Local Firm) ขอเรียนวา 
บริษัท  อีวาย มีชื่อเสียงมายาวนาน และมีความนาเช่ือถือ ความเปดเผย ความโปรงใส เปนไปตามมาตรฐาน  

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้เพราะเหตุใด และเกณฑการ
วัดมูลคายุติธรรมมีเกณฑอยางไร 

นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ตอบขอซักถามวา สําหรับคาสอบบัญชีขอใหทานผูถือหุนพิจารณางบการเงิน
บริษัทแบงออกเปน 2 เร่ือง เร่ืองแรกก็คือเร่ืองของการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปจจุบันก็คือ สถานีบริการน้ํามัน เร่ืองที่ 
2 เก่ียวของกับประมาณการทั้งหมด ไมวาจะเปนประมาณการการดอยคาของ TPP ที่บริษัทไดซื้อมา การที่บริษัทฯ ไปลงทุน 
ในบริษัท สัมมากรจะตองพิจารณามูลคาซ้ือ เทียบกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยรวมถึงการดอยคาของโรงงาน 
ไบโอดีเซล ที่ระยอง ทั้งหมดนี้คือ ประมาณการหน้ีสิน ซึ่งในการทํางานของผูสอบบัญชีคอนขางยาก ตองพิจารณาขอมูล 
ปรึกษาฝายจัดการ รวมไปถึงขอพิพาททางกฎหมาย อีกทั้งการเปดเผยขอมูลทั้งหลาย จึงอยากจะช้ีแจงใหเห็นวาดวยการ
ทํางาน ผูสอบบัญชีขอยืนยันวาไดทําเต็มที่ เพื่อที่จะใหงบออกมาถูกตองที่สุด สวนที่ทานผูถือหุนเรียนถามเก่ียวกับการ
ประเมินมูลคายุติธรรมน้ัน มีหลายรูปแบบ ลักษณะท่ีบริษัทฯ ใชอยู 2 เร่ืองหลัก คือใชวิธีหามูลคาขาย คือมูลคาที่คิดวาจะ
ขายไดเลย วิธีการก็คือผูสอบบัญชีจะลงไปรวมกันตรวจสอบนับสินทรัพยกับบริษัทฯ ดวย เพื่อดูวามีอยูจริงหรือไมและ
บริษัทไดจางที่ปรึกษาอิสระ เพื่อที่จะมาตีราคา ส่ิงท่ีตองทําตอไปคือ วิธีการหารายได บริษัทตองประมาณการออกมาวาจะ
มีรายไดจากการดําเนินธุรกิจเทาไร  คาใชจายเทาไหร แลวจึงคิดลดกระแสเงินสดกลับมา เพื่อที่จะหามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน กรณีขางตนเปน Financial Model ซึ่งแมวาจะไมไดทํางานในดานนี้ แตตองอาศัยความเขาใจและหาขอมูลไมวา
จะเปนตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวของ ที่กลาวมาท้ังหมดคือหนาที่ของผูสอบบัญชี 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะ สอบถามตอวา มาตรฐานทางบัญชีบางฉบับยังไมไดถูกนํามาใช 
หากมีการนํามารใชในอนาคต ผูสอบบัญชีจะขอปรับเพิ่มคาตอบแทนหรือไม 

นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ตอบขอซักถามวา ผลกระทบจากการเปล่ียนมาตรฐานทางบัญชีของบริษัทฯ 
อาจจะไมมากนัก แตขอเรียนวาคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเปนเร่ืองความยากลําบากในการตรวจประมาณการทรัพยสินของ
บริษัทฯ 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 
ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 122,600 หุน  
ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 530,358,571 หุน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 2559 ตามที่เสนอ 
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ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 7 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 530,308,634 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง คิดเปนรอยละ  
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,358,571 เสียง   

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือให

สอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาวา ตามที่ ตามที่บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางเปน Holding Company  โดยมี
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด เปนบริษัทแกน โดยจะมีรายไดจาก 2 กลุมธุรกิจหลัก คือ กลุมธุรกิจพลังงาน และกลุม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดวยการรวมลงทุน และการรวมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อใหครอบคลุมถึงธุรกิจ
ดังกลาว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 
เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้ 

โดยแกไขจากเดิม 
“ขอ 2 ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น” 
แกไขเปน 
“ขอ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก และรับซื้อฝาก แลกเปล่ียน และ

จําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกลาวมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใชประโยชนจาก
เงินนั้น” 

จากนั้นประธานฯ ขอเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุน
สอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 และแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท โดยการลงมติในวาระนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 184,500 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 
530,543,071 หุน 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 และแกไขหนังสือ 
บริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 8 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 530,493,134 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9905 
ไมเหน็ดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0094 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,543,071 เสียง   
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ ไดกลาววาในวาระน้ี ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 
นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหนาเก่ียวกับการตอตาน

ทุจริตคอรัปช่ันของบริษัทฯ ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดแจงวาจะเขารวมประกาศเจตนารมณ กับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และขอสอบถามเก่ียวกับแนวทางของบริษัทฯ ที่จะดําเนินการในปถัดไป 

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ไดย่ืนเร่ืองของการตอตานทุจริตคอรัปช่ันไปยัง IOD แลว สําหรับการ
ดําเนินการเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรัปชั่นนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการอยู เนื่องจากในธุรกิจน้ํามัน ถามีการทุจริตเพียง 
นิดเดียวก็จะเสียหายหนัก เพราะมีกําไรนั้นไมมาก บริษัทฯ มีการควบคุมเร่ืองนี้คอนขางจะเขมงวด ซึ่งปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในบริษัทฯ นั้นแทบไมมี 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับนโยบายตอตานทุจริตคอรัปชั่นวา บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว หรือมีการอบรมพนักงานเก่ียวกับนโยบายดังกลาวบางหรือไม 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ตอบขอซักถามวา แนวทางการปฏิบัติในการตอตานทุจริต
คอรัปชั่น ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบรอยแลว สวนในเร่ืองการประกาศ ใหพนักงานทราบจะมีการแจงใน
ลําดับตอไปขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ  

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามวา บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญที่ถือ
หุนอยูประมาณ 19% นั้นเปนนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจประเภทใด และบริษัทดังกลาวมีสวนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ให
ดีขึ้นอยางไรไดบาง และมีกรรมการจากบริษัทดังกลาวเขามาบริหารในกิจการของบริษัทฯ หรือไม และขอสอบถามวา
ปจจบุันบริษัทมีทรัพยสินอื่นๆ ใดบางหรือไม ที่สามารถจะนํามาสรางกระแสเงินสดได เชน ที่ดินที่สามารถนํามาพัฒนาเปน
ที่อยูอาศัยหรือเปนคลังสินคา  

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา ตนเองเปนผูกอต้ัง บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับเครื่องมือวัดของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ํามัน และปโตรเคมี และดวยความรู และประสบการณที่มี
จึงเขามาทํางานและรวมลงทุนในธุรกิจโรงกล่ัน โดยประสบการณ หรือโดยความชํานาญทางธุรกิจ บริษัท เพทโทรอินสตรู
เมนท จํากัด ไมไประกอบกิจการคาน้ํามัน แตบริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท จํากัด จะชวยเหลือบริษัทฯ ไดคือเร่ืองการ
ตรวจวัด ซึ่งมีความชํานาญ เชน ถังน้ํามันใหญ ที่จะมีเคร่ืองมือวัดที่มีความละเอียดมาก แตในเร่ืองของการบริหารนั้นไมได
มีสวนการบริหาร 

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทฯ มีโครงการที่จะนําทรัพยสินไปหาผลประโยชน 
ตอบแทน เชนทําคลังสินคา หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยบางหรือไม 

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา  ในสวนของทรัพยสินที่มีอยู เชนโรงกล่ันน้ํามันบริษัทฯ กําลังจะขายใหกับผูที่
สนใจ ในสวนของคลังน้ํามันกําลังหาผูเชาเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มี บางจากเปนผูเชาอยู และมีรายอ่ืนๆ บาง ซึ่งทรัพยสินของ 
บริษัทฯ มีเพียงที่ดินกับโรงกล่ัน หากยังไมไดร้ือ ก็ยังนําพื้นที่ไปหาประโยชนไมไดมาก  

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน สอบถามวา นอกจากโรงกล่ันและถังเก็บน้ํามัน บริษัทฯ มีที่ดินเปลา
หรือไม และสถานีบริการน้ํามันที่มีอยูปจจุบันเปนของบริษัทฯ บางหรือไม 

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา สถานีบริการน้ํามันทั้งหมด บริษัทฯ ไมไดเปนเจาของท่ีดิน บริษัทฯ เชาและรวม
ลงทุนกับเจาของเดิม ซึ่งชวยใหบริษัทฯ ประหยัดเงินลงทุน 
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นายเกรียงกมล ธีระศักด์ิโสภณ ผูถือหุน สอบถามวา รายไดจากการขายนํ้ามันลดลง ซึ่งบริษัทฯ ทําธุรกิจมานาน 
ดังนั้นควรจะมีรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ แตปจจุบันนี้บริษัทฯ มีกําไรจากบริษัท สัมมากรฯ มากกวา 
ผูบริหารมีวิธีการอยางไรใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้น 

ประธานฯ มอบหมายให นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  เปน
ผูตอบขอซักถาม 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ตอบขอซักถามวา ต้ังแต บริษัทฯ มีปญหากับ ปตท.เปนตนมา บริษัท เพียว
พลังงานไทย ไดซื้อน้ํามันของโรงกล่ันอื่นๆ ในประเทศเพื่อนํามาจําหนาย ซึ่งจากผลการดําเนินงานบริษัทฯ ไมไดขาดทุน 
และมีกําไรมาโดยตลอดทุกป และก็สามารถลางขาดทุนหมดแลวในปที่ผานมา และในปจจุบันนี้มีกําไรมากขึ้น โดยขณะน้ี
บริษัทฯ กําลังปรับตัวก็โดยจะลดการขายนํ้ามัน E85 และเปล่ียนมาเปน E20 แทน ซึ่งในทางการตลาดก็แขงขันกับบริษัท
อื่นๆ มากขึ้น อีกประการหนึ่งในการที่ยอดขายลดลงก็เนื่องมาจากการปดสาขาท่ีมียอดขายลดลง  

 ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนทานอื่นสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และท่ีไดเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
 
 
        ……………………………………. 
             (นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล) 
                    ประธานที่ประชุม 
……………………………………….. 
      (นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร ) 

เลขานุการบริษัท 
 ผูบันทึกการประชุม 

 


