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รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2559 
บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) 

วันศุกร�ที่ 8 เมษายน 2559 
ณ ห�อง Sky Park ช้ัน 14 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร� 3 ช้ัน 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

กรรมการทีเ่ข�าร�วมประชุม  จํานวน 7 คน 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายศุภพงศ� กฤษณกาญจน�  กรรมการ 
4. นายสุทัศน� ขันเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตน�บงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสมชาย ศิริโรจน�วิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นายโสภณ หอมชื่น   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

ผู�เข�าร�วมการประชุม 
1.  นายชํานิ   จันทร�ฉาย  (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท) 

2. ตัวแทนจากสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ�สิทธิผู�ถือหุ�น) 

3. ผู�สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

4. ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร�แกน จํากัด 

5. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมาย แคปป�ตอล จํากัด 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 

เลขานุการบริษัท กล�าวต�อนรับผู�ถือหุ�นเข�าสู�การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2559 ของ บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานว�าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชําระแล�ว ณ ป�จจุบัน เท�ากับ 

1,304,664,125 บาท มีจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 1,304,664,125 หุ�น และในการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งนี้ มีผู�ถือหุ�น 

และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นให�มาประชุมแทน รวมทั้งส้ิน 211 ราย นับจํานวนหุ�นได�ทั้งส้ิน  490,341,587  หุ�น คิดเป�น
ร�อยละ 37.5837  ของทุนชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนน้ีครบถ�วนตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 34 

กําหนดว�า “ในการประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาเข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�า 25 

คน หรือไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นที่
จําหน�ายได�ทั้งหมด จึงจะเป�นองค�ประชุม” 

ดังนั้น “การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งนี้ จึงมีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมครบองค�ประชุมตามข�อบังคับของ
บริษัทฯ” และกล�าวเป�ดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2559 

เลขานุการบริษัท กล�าวแนะนํา กรรมการ และผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจ�งว�าการประชุมในคร้ังนี้ได�มี
ผู�เข�าร�วมประชุมซ่ึงเป�นตัวแทนจาก สมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย  ผู�สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ที่ปรึกษา
ทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร�แกน จํากัด และท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมาย แคปป�ตอล จํากัด และ
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว�า เอกสารประกอบการ
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ประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได�ทําการเผยแพร�ไว�ในเวบไซต� (website) ของบริษัทฯ และแจ�งต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
แล�ว เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2559 โดยในส�วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อที่ 
36 ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท�ากับจํานวนหุ�นที่ถืออยู� หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง
ต�อจํานวนหุ�นหนึ่งหุ�น และการลงคะแนนในแต�วาระการประชุม ผู�ถือหุ�นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� 3 ทาง คือ เห็นด�วย 

หรือ ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท�านั้น และในกรณีที่ผู�ถือหุ�นรายใดมีส�วนได�เสียเป�นพิเศษในเร่ืองใด 

ผู�ถือหุ�นรายนั้นจะไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ยกเว�นการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  

โดยชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการลงคะแนนในแต�ละวาระ ดังนี้ 
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระท่ี 7 

จะถือเอา เสียงข�างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป�นมติของที่ประชุม 

วาระท่ี 6 

จะถือเอาเสียงไม�น�อยกว�าสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม เป�นมติของที่ประชุม 

วาระท่ี 8 

จะถือเอาเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เป�นมติของที่ประชุม 

ส�วนวาระท่ี 2  

เป�นวาระแจ�งเพื่อทราบ จึงไม�ต�องลงคะแนน 

การนับคะแนนในแต�ละวาระ บริษัทฯ จะใช�จํานวนหุ�นของผู�เข�าประชุมล�าสุด ณ เวลาท่ีลงคะแนนเป�นฐานในการ
คํานวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะสอบถามผู�ถือหุ�นในทุก ๆ วาระว�าจะมีผู�ใดคัดค�านหรืองดออกเสียง
หรือไม� โดยสําหรับผู�ถือหุ�นที่ไม�ประสงค�ที่จะคัดค�านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว�าผู�ถือหุ�นรายดังกล�าวมีมติเห็นชอบ
ตามวาระที่เสนอโดยไม�ต�องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถ�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดคัดค�านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะ
สรุปว�าวาระน้ันผู�ถือหุ�นทุกท�านมีมติเป�นเอกฉันท�ตามท่ีเสนอ แต�หากมีผู�ถือหุ�นรายใดที่ประสงค�จะ คัดค�าน หรือ งดออก
เสียง ให�ผู�ถือหุ�นที่ประสงค�จะคัดค�านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได�แจกให�ในขณะท่ีลงทะเบียน โดย
ขอให�กากบาทเคร่ืองหมายถูก � ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในช�องที่ต�องการในบัตรลงคะแนน และส�งบัตรลงคะแนนให�แก�
พนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม�เห็นด�วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่เข�าร�วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ 

สําหรับผู�รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เป�นผู�รับมอบฉันทะจากผู�ลงทุนต�างประเทศ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผู�มอบฉันทะได�ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว�แล�วว�าเห็นชอบ หรือคัดค�าน หรืองดออก
เสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม  ผู�รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนไม�ต�องลงคะแนนในวาระที่ผู�มอบฉันทะได�
ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว�แล�ว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง แต�สําหรับผู�รับมอบฉันทะ
หรือคัสโตเดียนท่ีผู�มอบฉันทะไม�ได�ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต�ละวาระเช�นเดียวกับผู�ถือหุ�นที่มาประชุมด�วยตนเอง 

ในส�วนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ�งให�ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ 

โดยผลคะแนนเสียงท่ีได�รับ จะเป�นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงค�ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมด�วยตนเอง 
และผู�รับมอบฉันทะแล�ว โดยประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในท�ายวาระน้ัน ๆ และในกรณีที่มีผู�ลงคะแนนคัดค�านหรืองด
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ออกเสียงเป�นจํานวนมาก บริษัทฯ อาจดําเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว�างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ�งผลการนับ
คะแนนให�ผู�ถือหุ�นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล�วเสร็จ 

นอกจากนี้ ในระหว�างการดําเนินการประชุม หากผู�ถือหุ�นรายใดประสงค�จะสอบถามเพิ่มเติมในแต�ละวาระ ขอให�
ท�านผู�ถือหุ�นโปรดแจ�งชื่อและนามสกุล เพื่อเป�นข�อมูลให�บริษัทฯ ในการบันทึกรายงานการประชุม และหากผู�ถือหุ�นรายใด
ต�องการสอบถามข�อมูลที่ไม�เก่ียวกับวาระท่ีกําลังดําเนินการประชุมในขณะน้ัน ขอให�ผู�ถือหุ�นกรุณาสอบถามคําถาม
ดังกล�าวในวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ซึ่งเป�นวาระที่บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถสอบถามพูดคุยและแสดง
ความเห็นเร่ืองต�างๆ ได� 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไม�มีผู�ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) เร่ิมดําเนินการประชุม โดยขอให�ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 

ประธานฯ เสนอให�ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได�ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมแล�วเห็นว�าถูกต�องตามที่ที่ประชุมได�มีมติไว�ทุก
ประการ   จึงได�จัดทํารายงานการประชุมส�งให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวง
พาณิชย� ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร�อยแล�ว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของ
หนังสือเชิญประชุมที่ได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นทุกท�าน และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได�เผยแพร�ใน Website ของ
บริษัทฯ แล�ว  

ประธานฯ ได�สอบถามผู�ถือหุ�นว�ามีผู�ถือหุ�นรายใดประสงค�ที่จะสอบถามหรือเสนอให�แก�ไขรายงานการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558 หรือไม� ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดสอบถามหรือเสนอให�แก�ไขรายงานการประชุมดังกล�าว 

ประธานฯ จึงเสนอให�ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2558 โดยการลงมติในวาระนี้  ต�องได�รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ี  มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพิ่มจํานวน 36,668,048 หุ�น  ทําให�
ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมมีหุ�นรวมทั้งส้ิน 527,009,635 หุ�น 

  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําป� 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  ตามที่เสนอ  
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เป�นดังนี ้
เห็นด�วย  จํานวน 526,994,635 เสียง คิดเป�นร�อยละ 100 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 15,000 เสียง   

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 527,009,635 เสียง   
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป� 2558 
ประธานฯ ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานประจําป� 2558 ให�ที่ประชุมทราบว�าในป� 2558 บริษัทฯ มีรายได�จากการ

ขายและบริการท้ังส้ินจํานวน 2,420 ล�านบาท ลดลงจากป� 2557 ซึ่งมีจํานวน 3,310 ล�านบาท โดยรายได�ส�วนใหญ�มาจาก
ธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน  

ในป� 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประมาณ 100 ล�านบาท ซึ่งกําไรส�วนหน่ึงมาจากส�วนลํ้ามูลค�าหุ�นและกําไรจาก
เงินป�นผลซึ่งบริษัทได�ลงทุนในบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท สัมมากรฯ”) สินทรัพย�รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 เป�นจํานวน  3,322 ล�านบาท มีหนี้สิน 1,955 ล�านบาท และส�วนของผู�ถือหุ�นจํานวน 1,376 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจาก ป� 
2557 ซึ่งมีจํานวน 1,273 ล�านบาท โดยอัตรากําไรสุทธิต�อหุ�นเท�ากับ 0.08 บาท 

ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป� 2558 ประธานฯ จึงเชิญให�ผู�ถือหุ�น
สอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัย  

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามเก่ียวกับรายได�ของกิจการว�า ในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมารายได�ของ
บริษัทฯ ลดลงอย�างต�อเนื่องน้ันเป�นเพราะสาเหตุใด และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก�ไขให�รายได�ของบริษัทฯ กลับมาเติบโต
เท�าเดิม หรือมากกว�าเดิมอย�างไร 

ประธานฯ ชี้แจงว�า บริษัทฯ มีรายได�หลักมาจากธุรกิจสถานีบริการนํ้ามัน ซึ่งราคานํ้ามันนั้นตกลงอย�างต�อเนื่อง 
โดยเฉพาะในป� 2558 ที่ผ�านมา แต�หากพิจารณาจากกําไรของบริษัทฯ แล�ว จะพบว�าบริษัทยังคงสามารถสร�างกําไรจาก
ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันได�แม�ว�าราคาน้ํามันจะตํ่าลง  

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามเพิ่มเติมว�าในป�ที่ผ�านมาบริษัทฯ มีกําไรประมาณ 100 ล�านบาท 

โดยส�วนหน่ึงเป�นกําไรจากการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ อีกส�วนหนึ่งเป�นกําไรจากธุรกิจใด และรายได�จากส�วนแบ�งกําไรน้ี
จะมีความต�อเนื่องหรือไม� และจะมีการเติบโตได�อย�างไรบ�าง 

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว�า กําไรส�วนใหญ�มาจากการลงทุนใน บริษัท สัมมากรฯ โดยมีกําไรจากส�วนลํ้ามูลค�า
หุ�นและกําไรจากเงินป�นผล 

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น ได�สอบถามเพิ่มเติมว�า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไม�รวมส�วนที่ลงทุน
ในบริษัท สัมมากรฯ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานใช�หรือไม�  

ประธานฯ ชี้แจงว�า การดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันนั้นไม�ขาดทุน  

นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนจากสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย ได�ขอให�ประธานฯ ชี้แจงรายได�ของบริษัทฯ ว�ามา
จากส�วนใดบ�าง 

ประธานฯ มอบหมายให� นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป�นผู�ชี้แจง  
นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว�าการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ บริษัทฯ 

บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม� ซึ่งทําให�บริษัทมีรายได�จากการลงทุนในส�วนนี้ อีกส�วนหนึ่งบริษัทฯ ขาดทุนจาก
การด�อยค�าทรัพย�สินของบริษัทร�วมคือ บริษัท ไทยพับลิคพอร�ต จํากัด (“TPP”) สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป�ที่
ผ�านมานั้นขาดทุน แต�เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามาตรฐานการบัญชีใหม� ทําให�บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 100 ล�านบาท 

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น ได�สอบถามเพิ่มเติมว�า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม แต�บริษัทฯ ได�
ถือหุ�นในบริษัท สัมมากร ประมาณร�อยละ 48 ในการลงทุนส�วนน้ีบริษัทฯ นําเงินมาจากส�วนใดในการซื้อหุ�นดังกล�าว และ
เก่ียวเนื่องกับการขายโรงกล่ันหรือไม� 

 นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว�า เม่ือพิจารณาจากรายงานประจําป� หน�า 34 จะ
พบว�า บริษัทฯ มีรายได�รวมทั้งส้ิน 2,451 ล�านบาท ต�นทุนขายอยู�ที่ 2,170 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายในการบริหาร จํานวน 335 
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ล�านบาท จะเห็นว�าการดําเนินงานมีผลขาดทุน ซึ่งที่ผ�านมาบริษัทฯ มีข�อพิพาทกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) 
ทําให�ไม�มีกากคอนเดนเสทท่ีเป�นวัตถุดิบหลักของบริษัท ในช�วงนั้นเองคุณวิชัย ทองแตง ได�เสนอให�บริษัทฯ ลงทุนใน
โครงการ TPP ที่สีชัง แต�โครงการยังไม�ชัดเจน และได�หยุดโครงการดังกล�าวไปทําให�มีการต้ังด�อยค�าในโครงการดังกล�าว ซึ่ง
ขณะน้ีบริษัทฯ ถือหุ�นใน TPP ร�อยละ 30 โดยท�านผู�ถือหุ�นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได�ในรายงานประจําป�ของ
บริษัทฯ  

ในส�วนของการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ ผู�ถือหุ�นใหญ�ในบริษัท สัมมากรฯ ได�ชักชวนให�บริษัทฯ ร�วมลงทุน  

บริษัทฯ จึงใช�เงินสดของบริษัทส�วนหนึ่ง และเงินสินเช่ืออีกส�วนหนึ่งในการลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ ซึ่งบริษัทฯ ซื้อได�ใน
ราคาถูกกว�าป�จจุบันทําให�มีส�วนลํ้ามูลค�าหุ�น และบริษัทฯ ยังได�รับเงินป�นผลตามสัดส�วนที่ถือหุ�นอยู�อีก  

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว�า ตามที่ปรากฏในงบการเงิน 

บริษัทฯ ขาดทุนจากการดําเนินงาน 200 ล�านบาท ส�วนหนึ่งเกิดจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ตามมาตรฐานบัญชีใหม�  
นางสาวป�ณฑ�ณิชา สุธรรมบุตร ผู�ถือหุ�น สอบถามเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ํามันว�า ป�ที่ผ�านมาบริษัทฯ ได�ทําสัญญาซ้ือ

ขายกับต�างประเทศ จึงขอทราบความคืบหน�าในเร่ืองดังกล�าว ประธานฯ ได�ตอบข�อซักถามว�า ผู�ซื้ออยู�ระหว�างดําเนินการ
กู�ยืมเงินกับธนาคาร โดยได�วางเงินมัดจําแล�วเป�นจํานวน 40 ล�านบาท  

นางสาวป�ณฑ�ณิชา สุธรรมบุตร ผู�ถือหุ�น สอบถามต�อว�า ขณะนี้ยังไม�สามารถกําหนดได�ว�าจะซ้ือขายแล�วเสร็จ
เม่ือใดใช�หรือไม� 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า เดิมบริษัทฯ กําหนดไว�ช�วงปลายเดือนที่ผ�านมา แต�ยังไม�สามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จ 

นางสาวป�ณฑ�ณิชา สุธรรมบุตร ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า บริษัทฯ จะทําการขายเฉพาะโรงกล่ันไม�รวมท่ีดิน
ใช�หรือไม� 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า ผู�ซื้อซื้อเฉพาะโรงกลั่น ไม�ได�ซื้อที่ดิน 

นางสาวป�ณฑ�ณิชา สุธรรมบุตร ผู�ถือหุ�น สอบถามเพิ่มเติมว�า เหตุใดจึงมีการต้ังด�อยค�าในโครงการ TPP  สูงถึง 
139 ล�านบาท 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า สถานการณ�ราคาน้ํามันในป�ที่ผ�านมาผันผวนมาก ประกอบกับรัฐบาลประกาศลด
การสํารองน้ํามันทั่วประเทศ จาก ร�อยละ 6 เหลือ ร�อยละ 1 จึงทําให�ทุกโรงกล่ันจะมีการสํารองน้ํามันลดลง ก็อาจไม�เป�น
ผลดีกับคลังน้ํามันของบริษัทฯ 

ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงได�สอบถามเก่ียวกับโครงการ TPP ว�าการด�อยค�าจํานวน 139 ล�านบาท หมายความว�า TPP มี
ผลการดําเนินงานขาดทุน และเงินลงทุนของบริษัทฯ น�อยค�าลง ใช�หรือไม� 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข�อซักถามว�า มาตรฐานบัญชีใหม� จะพิจารณา
ธุรกิจว�ามีความสามารถในการสร�างกําไรตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม� ขณะนี้ TPP ยังมีรายได�อยู� บริษัทฯ ยังคงมีถังให�
เช�า  และยังมีผู�เช�า เพียงแต�การประเมินรายได�ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่กําหนดไว�ที่ค�ามาตรฐาน เช�น 100 จะเหลือประมาณ 

80 อีก 20 ก็ต�องด�อยค�าสินทรัพย�นี้ลงไป ที่อธิบายในข�างต�นนี้เป�นตัวอย�างของการประเมิน โดยบริษัทฯ กับผู�สอบบัญชี EY 

ได�หารือกันว�าควรจะกําหนดด�อยค�าเป�นเท�าใดเพื่อให�เหมาะสมกับสภาพที่เปล่ียนแปลงไป ในอนาคตอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตัวเลขได� ขึ้นอยู�กับการประเมินรายได�หรือสถานภาพของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผู�ถือหุ�นรายหนึ่งได�สอบถามว�า คดีความของ TPP จะมีผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือไม� 
ประธานฯ ได�ตอบข�อซักถามว�า ไม�น�าจะมีผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ ไม�ได�เป�นคู�ความ 

ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงได�  สอบถามว�า บริษัทฯ ยังสามารถใช�พื้นที่ดังกล�าวได�ใช�หรือไม� 
ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า บริษัทฯ ยังสามารถใช�พื้นที่ได� 
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ผู�ถือหุ�นรายหน่ึง สอบถามเกี่ยวกับการวางเงินมัดจํา จํานวน 40 ล�านบาท ว�าสัญญาส้ินสุดไปเม่ือวันที่ 31 

มีนาคม ที่ผ�านมา บริษัทฯ มีการต�ออายุสัญญาหรือไม� และหากผู�ซื้อขนย�ายเคร่ืองจักรออกจากพ้ืนที่ บริษัทฯ จะมีพื้นที่
สามารถท่ีจะใช�ประโยชน�ได�ใช�หรือไม� หากผู�ซื้อดําเนินการล�าช�าก็จะกระทบในเร่ืองของการสร�างประโยชน�จากการใช�พื้น
ที่ดินของบริษัทฯ ใช�หรือไม� 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า บริษัทฯ พิจารณาว�าเงินที่ผู�ซื้อยังไม�ได�ชําระอีก 160 ล�านบาท เม่ือเทียบกับมูลค�า
ที่ดินแล�ว ยังมีความคุ�มค�า คือมูลค�าที่ดินราคาประเมินประมาณ 200 ล�านบาท บริษัทฯ จะทําประโยชน�ก็ได�แต�ต�องร้ือก�อน 

ซึ่งจะมีค�าใช�จ�ายเกิดขึ้น แต�ถ�าผู�ซื้อดําเนินโครงการต�อไป  ก็อาจเป�นประโยชน�กับทางบริษัทฯ มากกว�า 

ผู�ถือหุ�นรายหนึ่ง สอบถามว�า ในการประชุมครั้งที่ผ�านมาได�มีการขออนุมัติยุติโรงกลั่นไบโอดีเซล การยกเลิก
ดังกล�าวมีผลกระทบในงบการเงินมีป� 2558 หรือไม� 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข�อซักถามว�าโครงการโรงกลั่นไบโอดีเซล  

บริษัทฯ ตัดด�อยค�าหมดแล�ว ผลการดําเนินงานในป�ถัดมาจะไม�ปรากฏในงบการเงินแล�ว 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ตอบข�อซักถามว�า กรณีของโรงกลั่น บริษัทฯ ได�ต้ังสํารองแล�ว ใน
แง�ผลกระทบของงบการเงินจะไม�มีผลกระทบ และโรงกล่ันซึ่งหยุดดําเนินการเป�นการเปล่ียนแปลงรายการบัญชีเป�น
สินทรัพย�รอขายเท�านั้น  

ผู�ถือหุ�นรายหน่ึง สอบถามว�าหน้ีสิน จํานวนเงิน 200 ล�านบาท ที่ปรากฏในงบการเงินเป�นเงินกู�ยืมเพื่อลงทุนใน
บริษัท สัมมากรฯ ใช�หรือไม� และจะมีแผนการชําระคืนอย�างไร 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า จํานวนเงินดังกล�าวบริษัทกู�มาเพื่อไปลงทุนในบริษัท สัมมากรฯ และบริษัทมี
แผนการชําระคืนแล�ว  

นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามเพ่ิมเติมว�า ขณะน้ีบริษัทฯ มีสภาพคล�องอยู�
ประมาณ 100 กว�าล�านบาท และยังมีทรัพย�สิน ซึ่งบริษัทฯ กําลังจะมีข�อตกลงท่ีจะขายให�กับบริษัท สัมมากรฯ ขณะน้ีอยู�
ระหว�างการเจรจาในเรื่องราคา หากขายออกไปบริษัทฯ จะมีสภาพคล�องมากข้ึน และสามารถนําเงินไปชําระเงินกู�ยืม
จํานวนดังกล�าวได� 

ผู�ถือหุ�นรายหน่ึง สอบถามว�า ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ หน�า 72 มีเงินให�กู�ยืมเงินระยะสั้น จํานวน 319 

ล�านบาท แต�ต้ังสํารองหน้ีสูญทั้งจํานวนแล�ว และในหน�า 73 รายการของเพียวไบโอดีเซล มีการจดจํานองที่ดิน อาคารถัง
น้ํามัน อีกจํานวน 116 ล�านบาท จึงขอสอบถามว�ารายการจํานวน 116 ล�านบาท คือรายการที่บริษัทฯ จะขายให�กับบริษัท 

สัมมากรฯ ใช�หรือไม� 
นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ตอบข�อซักถามว�า เป�นการขายคนละรายการกัน รายการที่จะขาย

ให�กับบริษัท สัมมากรฯ นั้นคือบริษัท เพียวสัมมากร ซึ่งดําเนินการเก่ียวกับ community mall ไม�ใช�รายการเดียวกันกับโรง
กล่ันไบโอดีเซล 

ผู�ถือหุ�นรายหน่ึง ได�สอบถามว�า รายการของไบโอดีเซล จํานวน 319 ล�านบาท มีการต้ังสํารองทั้งจํานวน แต� 
ไบโอดีเซล มีทรัพย�สินค้ําประกันหนี้เพียง 116 ล�านบาท ใช�หรือไม� และถ�าคํานวณมูลค�าตลาดป�จจุบันคาดว�าจะมีมูลค�าเท�าใด 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท  ตอบข�อซักถามว�า ราคาขายน�าจะเป�นไปตามราคามูลค�าทาง
บัญชี (book value) 

นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได�ตอบข�อซักถามเพิ่มเติมว�า ในกรณีที่มีการขาย น�าจะมีมูลค�า
น�าจะสูงกว�ามูลค�าทางบัญชี 
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นายกานต� วงศ�เป�ยง ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามว�า บริษัทฯ มีแนวทางอย�างไรต�อไปหลังจากที่ได�รับคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในคดีพิพาทระหว�างบริษัทฯ และปตท. 

นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามว�า บริษัทฯ จะนําคําวินิจฉัยชี้ขาดจากทางคณะ
อนุญาโตตุลาการ ย่ืนต�อศาลแพ�ง เพื่อบังคับให� ปตท. ชําระหนี้ให�กับบริษัทฯ อย�างไรก็ตามบริษัทฯ ได�มอบหมายให�ที่
ปรึกษากฎหมาย พิจารณาว�าบริษัทฯ สามารถเรียกร�องค�าเสียหายเพ่ิมเติมได�หรือไม� เพื่อรักษาผลประโยชน�ของท�าน 

ผู�ถือหุ�น  

นายกานต� วงศ�เป�ยง ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามเพ่ิมเติมว�า บริษัทฯ ได�เรียกค�าเสียหายกับปตท.ไปเป�นจํานวน
ประมาณ หนึ่งหม่ืนล�านบาท แต�คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการนั้น บริษัทฯ จะได�รับชําระหนี้เพียงจํานวน 1,800  ล�าน
บาทนั้น คิดว�าเป�นจํานวนน�อยไปหรือไม� 

นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามว�าบริษัทฯ ไม�อาจก�าวล�วงคําวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการ ขณะน้ีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กําลังพิจารณาในประเด็นดังกล�าวอยู�  

นายประเสริฐ  แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า หากบริษัทฯ ได�รับชําระหน้ีจํานวน 1,800 ล�านบาท บริษัทจะ
มีการจ�ายป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นหรือไม� และบริษัทฯ ไม�มีหนี้สินที่จะต�องชําระใช�หรือไม� และคู�กรณีของบริษัทฯ คือปตท. หรือ 

ปตท. อะโรเมติกส�และการกล่ัน 

นายชํานิ  จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามว�า คู�กรณีของบริษัทฯ แต�เดิมคือปตท. อะโรเมติกส�
และการกล่ัน ซึ่งต�อมาเปลี่ยนแปลงโครงสร�างภายในเป�น ปตท. โกลบอลเคมิคอล ในการฟ�องร�องบริษัทฯ ได�ฟ�อง ปตท. และ
ปตท. โกลบอลเคมิคอลด�วย และในส�วนเงินที่จะได�รับชําระจากปตท.นั้น บริษัทฯ ก็มีหนี้ที่คงค�างกับปตท.ประมาณ  

1 พันล�านบาทเช�นเดียวกัน 

นายประเสริฐ  แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการท่ีบริษัทฯ จะได�รับชําระหนี้
จํานวน 1,800  ล�านบาทนั้น ได�มีการหักหนี้ที่บริษัทฯ ค�างชําระกับปตท.ไปแล�วหรือไม� ถ�าไม�ได�หักลบกัน บริษัทฯ จะไม�มี
สินทรัพย�เข�ามาเพิ่มเติม และจะไม�มีการจ�ายป�นผลใช�หรือไม�  

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า ข�อพิพาทท่ีบริษัทฯ ค�างค�าวัตถุดิบนั้นต�องรอคําวินิจฉัยในอีกคดีหนึ่ง 
นายประเสริฐ  แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า ปตท. จะมีการต้ังอนุญาโตตุลาการอีกคณะหนึ่งในกรณีที่

บริษัทฯ ค�างค�าวัตถุดิบใช�หรือไม� และคณะอนุญาโตตุลาการคณะหนึ่งจะมีผู�วินิจฉัยทั้งหมดก่ีท�าน 

นายชํานิ  จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามว�า  จะมีผู�วินิจฉัย 3 ท�าน โดยข�อพิพาทที่ปตท.

เรียกร�องจากบริษัทฯ เป�นจํานวน 1,518 ล�านบาท  

ผู�ถือหุ�นรายหน่ึง สอบถามเก่ียวกับถังกักเก็บน้ํามันของบริษัทฯ ว�า ถังกักเก็บน้ํามันของบริษัทฯ มีจํานวนเท�าใด 

ต้ังอยู�ที่ใดบ�าง และบริษัทฯ สามารถสร�างรายได�จากถังกักเก็บน้ํามันได�อย�างไรบ�าง  
 ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า บริษัทฯ มีถังความจุประมาณ 60 ล�านลิตร ที่สีชังซึ่งบริษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นแค� 30% มี
ความจุทั้งหมด 320,000 ตัน ซึ่งบริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) เป�นผู�เช�าอยู� 

ผู�ถือหุ�นรายหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติมว�า ถังน้ํามันของบริษัทฯ กักเก็บน้ํามันประเภทใด 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า  มีทั้งน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป 

ผู�ถือหุ�นรายหนึ่ง สอบถามว�า โรงกล่ันที่ระยองมีผู�เช�าหรือไม� 
ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า ป�จจุบันนี้ยังไม�มีผู�เช�า บริษัทฯ มีรายได�ค�าเช�าถังกักเก็บน้ํามันเฉพาะที่สีชังเท�านั้น  

ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป� 2558 โดย 

ผู�ถือหุ�นไม�ต�องลงมตใินวาระน้ีเนื่องจากเป�นวาระแจ�งเพื่อทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป�ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ มอบหมายให� นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป�นผู�เสนอให�ที่

ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป� 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให�ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน 

ประจําป�ส้ินสุด วันที่  31 ธันวาคม 2558  ซึ่งผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ได�ตรวจสอบและให�การรับรองโดยแสดงความเห็น
แบบไม�มีเงื่อนไข และมีข�อสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป�ของบริษัท (แบบ 56-2) หน�า 38-109 โดยบริษัทฯ 

ได�นําส�งงบการเงินฉบับนี้ต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว 

จากนั้น นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัย  

นายสถาพร ผังนิรันดร� ผู�ถือหุ�น สอบถามต�อที่ประชุมเก่ียวกับรายงานของผู�สอบบัญชีว�ามีการเป�ดเผยข�อมูล
เก่ียวกับคดีความซ่ึงสร�างความตระหนกให�กับนักลงทุนมากเกินไปหรือไม� และการตั้งด�อยค�าทรัพย�สินนั้นมีเหมาะสม
หรือไม� และบริษัทฯ จะมีการล�างขาดทุนสะสมหรือไม� 

ประธานฯ มอบหมายให�ผู�สอบบัญชี อีวาย ตอบข�อซักถามต�อที่ประชุม 

นางพูนนารถ เผ�าเจริญ ผู�สอบบัญชี อีวาย ตอบข�อซักถามว�า ในรายงานผู�สอบบัญชี  จะพบว�าผู�สอบบัญชี
บันทึกในข�อสังเกต ซึ่งข�อสังเกตไม�ได�มีผลต�อความเห็นโดยมาตรฐานการสอบบัญชี และบริษัทฯ ก็สนับสนุนให�ผู�สอบบัญชี
เป�ดเผยข�อมูลในเร่ืองท่ีอาจจะมีผลกระทบต�อผู�ลงทุน ส�วนเรื่องของคดีความนั้น ผลของคดีอาจมีผลกระทบในที่ดินของ
บริษัทร�วม  ดังนั้น ผู�สอบบัญชีจึงต�องให�ข�อมูลทั้งหมด  อย�างไรก็ตาม ผู�สอบบัญชีไม�ได�แสดงความเห็นอย�างมีเงื่อนไขแต�
อย�างใด ในส�วนคําถามเร่ืองของการด�อยค�าว�าได�พิจารณาครบถ�วนหรือไม� ขอเรียนว�าในการตรวจสอบแต�ละคร้ังผู�สอบ
บัญชีจะพิจารณาการด�อยค�าของสินทรัพย� ทุกรายการท่ีมีอยู�ในงบการเงินอยู�แล�ว ดังนั้น ไม�ว�าจะเป�นส�วนของเงินลงทุนใน 

TPP  ที่ดินและอุปกรณ�ที่เป�นโรงกลั่นของระยอง  โรงกล่ันของไบโอดีเซล  ผู�สอบบัญชีได�ประเมินการด�อยค�าอย�างเพียงพอ
แล�ว ณ วันส้ินป� ส�วนในป�ถัดไปจะมีการกลับรายการเพิ่มหรือไม�นั้น  ขึ้นอยู�กับสถานการณ�ในป�นั้น ๆ ซึ่งโดยปกติแล�วด�อย
ค�าจะสามารถปรับเปล่ียนได� ถ�ามีข�อมูลใหม�เพิ่มเติมขึ้นมาในระหว�างป�ถัดไป   

ประธานฯ ตอบข�อซักถามเก่ียวกับการล�างขาดทุนสะสมว�าคณะกรรมการจะนําไปพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามว�า ในหน�างบแสดงฐานะทางการเงิน  ในส�วนสินทรัพย�ไม�

หมุนเวียนที่ถือไว�เพื่อขาย ตัวเลขนั้นไม�สอดคล�องกัน จึงขอให�อธิบายในประเด็นนี้   
นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได�ตอบข�อซักถามว�า มูลค�าของโรงกล่ัน ที่รอเพ่ือ

ขายราคาตามมูลค�าบัญชี (Book Value) อยู�ที่จํานวน 66 ล�านบาท  แต�ในการทําธุรกรรมกับผู�ที่ต�องการซ้ือตกลงราคาท่ี
วงเงิน 200 ล�านบาท และได�มีการชําระเงินล�วงหน�าจํานวน 40 ล�านบาท จึงต�องมีการบันทึกในฝ��งของเจ�าหนี้ ส�วนจํานวน 

66 ล�านบาท เป�นทรัพย�สินที่บันทึกตามมูลค�าบัญชี (Book Value) ก�อนที่จะถูกเปล่ียนมาบันทึกเป�นทรัพย�สินรอขาย  

นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกับงบกําไรขาดทุนว�า ส�วนแบ�งกําไรจํานวน 354 

ล�านบาทนั้นมีที่มาอย�างไร  
นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข�อซักถามว�า จํานวน 354 ล�านบาทน้ัน คือ

ส�วนลํ้ามูลค�าหุ�นของบริษัท สัมมากรฯ จํานวน  288 ล�านบาท  คํานวณมูลค�า ณ ขณะที่บริษัทฯ ได�ทําการซื้อขาย  เม่ือนํา
ราคาซื้อขายกับราคามูลค�าจริงเอามาลบกันก็จะได�ส�วนเกินมูลค�าหุ�นจํานวน 288 ล�านบาท ส�วนที่เพิ่มมาอีกประมาณจาก 

354 ล�านบาท เน่ืองจาก ณ ส้ินงวด บริษัท สัมมากรฯ มีกําไร  122 ล�านบาท  ซึ่งก็คือส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทร�วม  ที่
กล�าวในข�างต�นคือหลักเกณฑ�ทางบัญชี หากนําตัวเลขที่ร�อยละ 48 คูณกับ 122 ล�านบาท และนํามาบวกกับ  288  ล�าน
บาท  ตัวเลขจะอยู�ประมาณ 354  ล�านบาท 
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เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป� 2558 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการลงมติในวาระน้ีต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงข�างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพ่ิมจํานวน  

3,176,336 หุ�น ทําให�ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมทั้งส้ินมีหุ�นรวม 530,185,971 หุ�น 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก อนุมัติงบการเงิน ประจําป� 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เป�นดังนี ้
เห็นด�วย  จํานวน 530,136,034 เสียง คิดเป�นร�อยละ 100 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,185,971 เสียง   

 
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานป� 2558 และการจ�ายเงินป�นผล 

ประธานฯ ได�ชี้แจงให�ผู�ถือหุ�นทราบว�าในป� 2558 ที่ผ�านมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 100 ล�านบาท และบริษัทฯ 

มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 475 ล�านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไม�สามารถจ�ายเงินป�นผลได� ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติ
เห็นสมควรให�งดการจ�ายเงินป�นผลสําหรับป� 2558 

ประธานฯ จึงเชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัย  

นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกับค�าความนิยมติดลบ จํานวน 200 ล�านบาทว�ามี
หมายว�าอย�างไร   

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข�อซักถามว�า ค�าความนิยมติดลบหมายถึง 
ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อหุ�นในบริษัท สัมมากรฯ ด�วยราคาที่ตํ่ากว�ามูลค�ายุติธรรม 

ผู�ถือหุ�นรายหนึ่ง ได�สอบถามเก่ียวกับการจ�ายเงินป�นผลว�า บริษัทแม�นั้นขาดทุนอยู�เสมอ และมีค�าใช�จ�ายในการ
บริหารสูงถึงจํานวน 77 ล�านบาท บริษัทฯ จะจ�ายป�นผลได�อย�างไร และจะมีการล�างขาดทุนสะสมหรือไม�  

นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามว�า ในเร่ืองค�าใช�จ�ายในการบริหารจํานวน  70 กว�า
ล�านบาทน้ัน นับจากป� 2559  ได�ลดลงมาอย�างต�อเน่ือง  บริษัทฯ ได�มีการย�ายสํานักงานเพื่อลดค�าใช�จ�าย รวมถึงมีการปรับ
องค�กร ที่ผ�านมาหลายป� บริษัทฯ อยู�ในสถานการณ�ที่ตึงเครียดเนื่องจากมีข�อพิพาทกับปตท. แต�เม่ือมีคําวินิจฉัยแล�วก็ทําให�
สถานการณ�ดีขึ้น คณะกรรมการก็ได�เร�งทําแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และจะเผยแพร�ให�กับท�านผู�ถือหุ�นทราบต�อไป 

ประธานฯ ได�สอบถามผู�ถือหุ�นว�ามีผู�ถือหุ�นรายใดประสงค�ที่จะสอบถามเร่ืองการงดจ�ายเงินป�นผลสําหรับป� 
2558 หรือไม� ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติงดการจ�ายเงิน
ป�นผลสําหรับป� 2558 โดยการลงมติในวาระนี้ต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีมีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพิ่มจํานวน 50,000 หุ�น 

ทําให�ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมทั้งส้ินมีหุ�นรวม 530,235,971 หุ�น 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก อนุมัติงดการจ�ายเงินป�นผลสําหรับป� 2558 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เป�นดังนี ้
เห็นด�วย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเป�นร�อยละ 100 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ได�แจ�งต�อที่ประชุมว�าตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อที่ 18 กําหนดว�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหน�งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจํานวน
กรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนที่ใกล�ที่สุดกับส�วนหน่ึงในสาม และได�มอบหมายให�  
นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน เป�นผู�เสนอรายละเอียดให�ที่ประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน กล�าวว�า ในการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการของบริษัทฯ จะต�องคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ� และความ
เช่ียวชาญท่ีเป�นประโยชน�ต�อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอย�างครบถ�วน โดยต�องเป�นบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� สําหรับป�นี้กรรมการที่ต�องออกตามวาระมีอยู�จํานวน 3 ท�าน ดังนี้  

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
2. นายสมชาย ศิริโรจน�วิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายโสภณ หอมชื่น  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ เพื่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท�านที่จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ่งถือว�าเป�นผู�มีส�วนได�เสียในวาระน้ี ออกจากห�องประชุม จนกว�าการพิจารณาในวาระน้ีจะแล�วเสร็จ  

พร�อมทั้งได�ชี้แจงเพิ่มเติมว�าหากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 

7 ท�าน โดยชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เป�นดังนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ� กฤษณกาญจน�, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคน

นี้ลงลายมือชื่อร�วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ� กฤษณกาญจน� หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร�วมกับ นายสุทัศน� ขันเจริญสุข รวมเป�นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

ประธานฯ ได�เชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพิ่มเติม  

ผู�ถือหุ�นรายหนึ่ง ได�เสนอต�อที่ประชุมเก่ียวกับการกําหนดอํานาจกรรมการว�าควรกําหนดอํานาจเป�น นายสัจจา 

เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ� กฤษณกาญจน�, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล, นายสุทัศน� ขันเจริญสุข กรรมการสองในส่ีคนลง
ลายมือช่ือร�วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท เพื่อความไม�ซับซ�อน  

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ได�รับทราบข�อเสนอแนะของท�านผู�ถือหุ�น และจะนําไปปรับเปล่ียน
ตามที่เสนอ 
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เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังให�กรรมการทั้ง 3 

ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให�ผู�ถือหุ�นที่ไม�เห็นด�วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนสําหรับเลือกต้ังกรรมการเป�นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วย
คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี ไม�มีผู�ถือหุ�นเข�า
ร�วมประชุมเพิ่ม ทําให�ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมทั้งส้ินมีหุ�นรวม 530,235,971 หุ�น 

 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 5 เป�นรายบุคคล เป�นดังนี้ 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก  อนุมัติแต�งตั้งกรรมการบริษัทที่พ�นจากตําแหน�งตามวาระ 
จํานวน 3 ท�าน ได�แก� นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล, นายสมชาย ศิริโรจน�วิสุทธ์ิ  และนายโสภณ หอมชื่น 
กลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระหนึ่ง ด�วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป�นดังนี้ 

นายสุวินัย  สุวรรณหิรัญกุล 
เห็นด�วย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเป�นร�อยละ 100 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

นายสมชาย  ศิริโรจน�วิสุทธ์ิ 
เห็นด�วย  จํานวน 530,122,034 เสียง คิดเป�นร�อยละ 99.9979 

ไม�เห็นด�วย จํานวน 64,000 เสียง คิดเป�นร�อยละ 0.0121 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

นายโสภณ  หอมชื่น 
เห็นด�วย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเป�นร�อยละ 100 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง   

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

ทําให�บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 7 ท�าน ตามรายช่ือดังต�อไปนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายศุภพงศ� กฤษณกาญจน�  กรรมการ 
4. นายสุทัศน� ขันเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตน�บงกช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสมชาย  ศิริโรจน�วิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นายโสภณ หอมชื่น  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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โดยรายชื่อและจํานวนกรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป�นดังนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ�กฤษณกาญจน�, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคน

นี้ลงลายมือชื่อร�วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ�กฤษณกาญจน� หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลง
ลายมือชื่อร�วมกับ นายสุทัศน� ขันเจริญสุข รวมเป�นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2559 

ประธานฯ ได�แจ�งต�อที่ประชุมว�า ตามที่บริษัทฯ ได�มีการปรับแผนโครงสร�างธุรกิจให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม
ป�จจุบัน เป�น Holding Company ด�วยการร�วมลงทุน และการร�วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ดังนั้น เพื่อให�สอดคล�อง
กับสถานการณ�ของบริษัทฯ ในป�จจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน เห็นควรเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น
ให�พิจารณากําหนดอัตราค�าตอบแทนกรรมการประจําป� 2559 โดยคงอัตราเดิมของค�าตอบแทนกรรมการป� 2558 ยกเว�น
ค�าตอบแทนในรูปของค�าเบ้ียประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ค�าเบ้ียประชุม 
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 

ประธานกรรมการสรรหาและค�าตอบแทน 12,500 12,500 

กรรมการสรรหาและค�าตอบแทน 10,000 10,000 

ในส�วนโบนัสของกรรมการ ที่ผ�านมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในป� 
2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิจํานวน 100 ล�านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 475 ล�านบาท จึงเสนอให�งดจ�ายโบนัสกรรมการประจําป� 2558 

ประธานฯ จึงเชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัย  

นายสถาพร ผังนิรันดร�  ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัท 

สัมมากร จํากัด (มหาชน) ในส�วนของค�าตอบแทนท่ีได�รับจากบริษัท สัมมากรนั้น เป�นค�าตอบแทนส�วนที่กรรมการได�รับเป�น
การส�วนตัว หรือจ�ายให�กับบริษัทฯ 

ประธานฯ ได�ตอบข�อซักถามว�า ประเด็นตรงนี้มีความน�าสนใจ  และแจ�งให�ท�านผู�ถือหุ�นทราบว�าไม�เคยพิจารณาใน
ประเด็นนี้มาก�อนและจะนําประเด็นดังกล�าวไปหารือกับคณะกรรมการ 

นายสถาพร ผังนิรันดร�  ผู�ถือหุ�น ได�ขอให�บริษัทฯ เป�ดเผยว�าแต�งต้ังบุคคลใดเป�นกรรมการในบริษัท สัมมากรและ
ได�รับค�าตอบแทนหรือไม� เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ  

ประธานฯ รับทราบข�อเสนอแนะ  
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จากน้ัน ประธานฯ เชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพิ่มเติม อย�างไรก็ตาม ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําป� 2559 โดยการลงมติในวาระน้ี
ต�องได�รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มา
ประชุม ซึ่งในวาระน้ี ไม�มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพิ่ม ทําให�ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมทั้งส้ินมีหุ�นรวม 530,235,971 หุ�น 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มา
ประชุม อนุมัติอัตราค�าตอบแทนกรรมการประจําป� 2559 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เป�นดังนี ้
เห็นด�วย  จํานวน 530,186,034 เสียง คิดเป�นร�อยละ 99.9905 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง คิดเป�นร�อยละ 0.0094 

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,235,971 เสียง   

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าสอบบัญชี ประจําป� 2559 
ประธานฯ ได�เสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าสอบบัญชี ประจําป� 2559 

โดยได�มอบหมายให� นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป�นผู�เสนอรายละเอียดให�ที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล�าวว�า คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณา
และนําเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งตั้งผู�ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป�นสํานักงานที่ทํา
หน�าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ป�จจุบัน ให�เป�นผู�ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป� 2559 โดยมีรายนามของผู�สอบ
บัญชี ดังนี้ 
1. นางพูนนารถ     เผ�าเจรญิ      ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  5238 เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทมาแล�วเป�นเวลา 2 ป� หรือ 

2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3853 เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทมาแล�วเป�นเวลา 4 ป� หรือ 

3. นายเติมพงษ�      โอปนพันธุ�   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4501  เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทมาแล�วเป�นเวลา 3 ป� 
 

โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข�างต�นเป�นผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทฯ 

และในกรณีที่ผู�สอบบัญชีตามรายนามข�างต�นไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให� บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู�สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นทําหน�าที่แทน โดยกําหนดค�าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 

 ป� 2559 ป� 2558 เพ่ิม (ลด) 
ค�าสอบบัญชีของบริษัทฯ 750,000 700,000 50,000 

ค�าสอบบัญชีของบริษัทย�อย 785,000 730,000 55,000 

รวม 1,535,000 1,430,000 105,000 

 ค�าตอบแทนในป� 2559 นี้ เพิ่มขึ้นจากป� 2558 จํานวน 105,000 บาท ซึ่งค�าสอบบัญชีป� 2558 ข�างต�นไม�รวม
ค�าบริการอื่น (Non-audit fee) จํานวน  7,806 บาท 

ประธานฯ เชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพิ่มเติม 
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นายสถาพร ผังนิรันดร� ผู� ถือหุ�น สอบถามเก่ียวกับค�าสอบบัญชีว�า เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ  

มีข�อบกพร�องใดที่ทําให�ผู�สอบบัญชีไม�ได�รับความสะดวก ทําให�ชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้นหรือไม� 
 นายชํานิ จันทร�ฉาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตอบข�อซักถามว�า ค�าใช�จ�ายค�าสอบบัญชีนั้น พิจารณาจาก

ปริมาณงาน (Transaction)  ผู�สอบบัญชีจะคํานึงถึงเร่ืองของ transaction และเร่ืองเก่ียวกับมาตรฐาน IFRS ที่ใช�กับ บริษัท
มหาชน อีกท้ังได�มีการเปรียบเทียบค�าสอบบัญชีกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแล�วพบว�ามีความใกล�เคียงกัน ซึ่งเม่ือ
พิจารณาแล�วเป�นค�าใช�จ�ายท่ีเหมาะสม สําหรับข�อเสนอแนะท่ีให�ใช�บริการผู�สอบบัญชีท�องถิ่น (Local Firm) ขอเรียนว�า 

บริษัท  อีวาย มีชื่อเสียงมายาวนาน และมีความน�าเชื่อถือ ความเป�ดเผย ความโปร�งใส เป�นไปตามมาตรฐาน  

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามว�า ค�าสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นนี้เพราะเหตุใด และเกณฑ�การ
วัดมูลค�ายุติธรรมมีเกณฑ�อย�างไร 

นางพูนนารถ เผ�าเจริญ ผู�สอบบัญชี ตอบข�อซักถามว�า สําหรับค�าสอบบัญชีขอให�ท�านผู�ถือหุ�นพิจารณางบการเงิน
บริษัทแบ�งออกเป�น 2 เรื่อง เร่ืองแรกก็คือเร่ืองของการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ป�จจุบันก็คือ สถานีบริการน้ํามัน เร่ืองที่ 
2 เก่ียวข�องกับประมาณการทั้งหมด ไม�ว�าจะเป�นประมาณการการด�อยค�าของ TPP ที่บริษัทได�ซื้อมา การที่บริษัทฯ ไปลงทุน 

ในบริษัท สัมมากรจะต�องพิจารณามูลค�าซ้ือ เทียบกับมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�รวมถึงการด�อยค�าของโรงงาน 

ไบโอดีเซล ที่ระยอง ทั้งหมดน้ีคือ ประมาณการหน้ีสิน ซึ่งในการทํางานของผู�สอบบัญชีค�อนข�างยาก ต�องพิจารณาข�อมูล 

ปรึกษาฝ�ายจัดการ รวมไปถึงข�อพิพาททางกฎหมาย อีกทั้งการเป�ดเผยข�อมูลทั้งหลาย จึงอยากจะช้ีแจงให�เห็นว�าด�วยการ
ทํางาน ผู�สอบบัญชีขอยืนยันว�าได�ทําเต็มที่ เพื่อที่จะให�งบออกมาถูกต�องที่สุด ส�วนที่ท�านผู�ถือหุ�นเรียนถามเก่ียวกับการ
ประเมินมูลค�ายุติธรรมน้ัน มีหลายรูปแบบ ลักษณะท่ีบริษัทฯ ใช�อยู� 2 เร่ืองหลัก คือใช�วิธีหามูลค�าขาย คือมูลค�าที่คิดว�าจะ
ขายได�เลย วิธีการก็คือผู�สอบบัญชีจะลงไปร�วมกันตรวจสอบนับสินทรัพย�กับบริษัทฯ ด�วย เพื่อดูว�ามีอยู�จริงหรือไม�และ
บริษัทได�จ�างท่ีปรึกษาอิสระ เพื่อที่จะมาตีราคา ส่ิงท่ีต�องทําต�อไปคือ วิธีการหารายได� บริษัทต�องประมาณการออกมาว�าจะ
มีรายได�จากการดําเนินธุรกิจเท�าไร  ค�าใช�จ�ายเท�าไหร� แล�วจึงคิดลดกระแสเงินสดกลับมา เพ่ือที่จะหามูลค�าที่คาดว�าจะ
ได�รับคืน กรณีข�างต�นเป�น Financial Model ซึ่งแม�ว�าจะไม�ได�ทํางานในด�านนี้ แต�ต�องอาศัยความเข�าใจและหาข�อมูลไม�ว�า
จะเป�นตัวแปรต�างๆ ที่เก่ียวข�อง ที่กล�าวมาทั้งหมดคือหน�าที่ของผู�สอบบัญชี 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู�รับมอบฉันทะ สอบถามต�อว�า มาตรฐานทางบัญชีบางฉบับยังไม�ได�ถูกนํามาใช� 
หากมีการนํามารใช�ในอนาคต ผู�สอบบัญชีจะขอปรับเพิ่มค�าตอบแทนหรือไม� 

นางพูนนารถ เผ�าเจริญ ผู�สอบบัญชี ตอบข�อซักถามว�า ผลกระทบจากการเปล่ียนมาตรฐานทางบัญชีของบริษัทฯ 

อาจจะไม�มากนัก แต�ขอเรียนว�าค�าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป�นเร่ืองความยากลําบากในการตรวจประมาณการทรัพย�สินของ
บริษัทฯ 

ประธานฯ จึงเชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพิ่มเติม อย�างไรก็ตาม ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าสอบบัญชีประจําป� 2559 

ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระน้ีต�องได�รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพ่ิมจํานวน 122,600 หุ�น  

ทําให�ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมทั้งส้ินมีหุ�นรวม 530,358,571 หุ�น 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากอนุมัตกิารแต�งตั้งผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค�าสอบ
บัญชีประจําป� 2559 ตามที่เสนอ 
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ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 7 เป�นดังนี ้
เห็นด�วย  จํานวน 530,308,634 เสียง คิดเป�นร�อยละ 100 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง คิดเป�นร�อยละ  

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,358,571 เสียง   

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ข�อ 2 และแก�ไขหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อ 3 เพ่ือให�
สอดคล�องกับการแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท 

ประธานฯ ได�ชี้แจงต�อที่ประชุมว�าว�า ตามที่ ตามท่ีบริษัทฯ ได�ปรับโครงสร�างเป�น Holding Company  โดยมี
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด เป�นบริษัทแกน โดยจะมีรายได�จาก 2 กลุ�มธุรกิจหลัก คือ กลุ�มธุรกิจพลังงาน และกลุ�ม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ด�วยการร�วมลงทุน และการร�วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ เพ่ือให�ครอบคลุมถึงธุรกิจ
ดังกล�าว จึงขอเสนอให�ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ข�อ 2 และแก�ไขหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อ 3 

เพื่อให�สอดคล�องกับการแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ดังนี้ 
โดยแก�ไขจากเดิม 

“ข�อ 2 ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหน�ายทรัพย�สินโดยประการอื่น” 

แก�ไขเป�น 

“ข�อ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก และรับซื้อฝาก แลกเปล่ียน และ
จําหน�ายทรัพย�สินโดยประการอ่ืน โดยการนิติกรรมดังกล�าวมิได�รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช�ประโยชน�จาก
เงินนั้น” 

จากนั้นประธานฯ ขอเชิญให�ผู�ถือหุ�นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพิ่มเติม อย�างไรก็ตาม ไม�มีผู�ถือหุ�น
สอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ข�อ 2 และแก�ไขหนังสือ
บริคณห�สนธิ ข�อ 3 เพื่อให�สอดคล�องกับการแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท โดยการลงมติในวาระน้ีต�องได�รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพิ่มจํานวน 184,500 หุ�น ทําให�ผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมทั้งส้ินมีหุ�นรวม 

530,543,071 หุ�น 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ข�อ 2 และแก�ไขหนังสือ 
บริคณห�สนธิ ข�อ 3 เพ่ือให�สอดคล�องกับการแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 8 เป�นดังนี ้
เห็นด�วย  จํานวน 530,493,134 เสียง คิดเป�นร�อยละ 99.9905 

ไม�เห็นด�วย จํานวน - เสียง คิดเป�นร�อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 49,937 เสียง คิดเป�นร�อยละ 0.0094 

รวมจํานวนผู�ออกเสียงทั้งหมด จํานวน 530,543,071 เสียง   
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ ได�กล�าวว�าในวาระน้ี ขอเชิญผู�ถือหุ�นซักถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพ่ิมเติม 

นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนจากสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน�าเก่ียวกับการต�อต�าน
ทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งในป�ที่ผ�านมาบริษัทฯ ได�แจ�งว�าจะเข�าร�วมประกาศเจตนารมณ� กับสมาคมส�งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และขอสอบถามเกี่ยวกับแนวทางของบริษัทฯ ที่จะดําเนินการในป�ถัดไป 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า บริษัทฯ ได�ย่ืนเร่ืองของการต�อต�านทุจริตคอรัปชั่นไปยัง IOD แล�ว สําหรับการ
ดําเนินการเก่ียวกับการต�อต�านทุจริตคอรัปชั่นนี้ บริษัทฯ ได�ดําเนินการอยู� เนื่องจากในธุรกิจน้ํามัน ถ�ามีการทุจริตเพียง 
นิดเดียวก็จะเสียหายหนัก เพราะมีกําไรนั้นไม�มาก บริษัทฯ มีการควบคุมเร่ืองน้ีค�อนข�างจะเข�มงวด ซึ่งป�ญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในบริษัทฯ นั้นแทบไม�มี 

นายสถาพร ผังนิรันดร� ผู�ถือหุ�น สอบถามเกี่ยวกับนโยบายต�อต�านทุจริตคอรัปชั่นว�า บริษัทฯ ได�มีการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว หรือมีการอบรมพนักงานเก่ียวกับนโยบายดังกล�าวบ�างหรือไม� 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ตอบข�อซักถามว�า แนวทางการปฏิบัติในการต�อต�านทุจริต
คอรัปชั่น ได�ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบร�อยแล�ว ส�วนในเรื่องการประกาศ ให�พนักงานทราบจะมีการแจ�งใน
ลําดับต�อไปขณะนี้อยู�ระหว�างการดําเนินการ  

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท� จํากัด ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ที่ถือ
หุ�นอยู�ประมาณ 19% นั้นเป�นนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจประเภทใด และบริษัทดังกล�าวมีส�วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ให�
ดีขึ้นอย�างไรได�บ�าง และมีกรรมการจากบริษัทดังกล�าวเข�ามาบริหารในกิจการของบริษัทฯ หรือไม� และขอสอบถามว�า
ป�จจบุันบริษัทมีทรัพย�สินอื่นๆ ใดบ�างหรือไม� ที่สามารถจะนํามาสร�างกระแสเงินสดได� เช�น ที่ดินที่สามารถนํามาพัฒนาเป�น
ที่อยู�อาศัยหรือเป�นคลังสินค�า  

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า ตนเองเป�นผู�ก�อตั้ง บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท� จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับเครื่องมือวัดของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมนํ้ามัน และป�โตรเคมี และด�วยความรู� และประสบการณ�ที่มี
จึงเข�ามาทํางานและร�วมลงทุนในธุรกิจโรงกล่ัน โดยประสบการณ� หรือโดยความชํานาญทางธุรกิจ บริษัท เพทโทรอินสตรู
เมนท� จํากัด ไม�ไประกอบกิจการค�าน้ํามัน แต�บริษัท เพทโทรอินสตรูเมนท� จํากัด จะช�วยเหลือบริษัทฯ ได�คือเร่ืองการ
ตรวจวัด ซึ่งมีความชํานาญ เช�น ถังน้ํามันใหญ� ที่จะมีเคร่ืองมือวัดที่มีความละเอียดมาก แต�ในเร่ืองของการบริหารนั้นไม�ได�
มีส�วนการบริหาร 

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า บริษัทฯ มีโครงการที่จะนําทรัพย�สินไปหาผลประโยชน� 
ตอบแทน เช�นทําคลังสินค�า หรือพัฒนาที่อยู�อาศัยบ�างหรือไม� 

ประธานฯ ได�ตอบข�อซักถามว�า  ในส�วนของทรัพย�สินที่มีอยู� เช�นโรงกล่ันน้ํามันบริษัทฯ กําลังจะขายให�กับผู�ที่
สนใจ ในส�วนของคลังน้ํามันกําลังหาผู�เช�าเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มี บางจากเป�นผู�เช�าอยู� และมีรายอ่ืนๆ บ�าง ซึ่งทรัพย�สินของ 
บริษัทฯ มีเพียงที่ดินกับโรงกล่ัน หากยังไม�ได�ร้ือ ก็ยังนําพื้นที่ไปหาประโยชน�ไม�ได�มาก  

นายประเสริฐ แก�วดวงเทียน ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า นอกจากโรงกล่ันและถังเก็บน้ํามัน บริษัทฯ มีที่ดินเปล�า
หรือไม� และสถานีบริการน้ํามันที่มีอยู�ป�จจุบันเป�นของบริษัทฯ บ�างหรือไม� 

ประธานฯ ตอบข�อซักถามว�า สถานีบริการนํ้ามันทั้งหมด บริษัทฯ ไม�ได�เป�นเจ�าของท่ีดิน บริษัทฯ เช�าและร�วม
ลงทุนกับเจ�าของเดิม ซึ่งช�วยให�บริษัทฯ ประหยัดเงินลงทุน 
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นายเกรียงกมล ธีระศักด์ิโสภณ ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า รายได�จากการขายน้ํามันลดลง ซึ่งบริษัทฯ ทําธุรกิจมานาน 

ดังนั้นควรจะมีรายได�เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป�นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต�ป�จจุบันนี้บริษัทฯ มีกําไรจากบริษัท สัมมากรฯ มากกว�า 

ผู�บริหารมีวิธีการอย�างไรให�บริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้น 

ประธานฯ มอบหมายให� นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู�จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด  เป�น
ผู�ตอบข�อซักถาม 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ตอบข�อซักถามว�า ต้ังแต� บริษัทฯ มีป�ญหากับ ปตท.เป�นต�นมา บริษัท เพียว
พลังงานไทย ได�ซื้อน้ํามันของโรงกลั่นอื่นๆ ในประเทศเพื่อนํามาจําหน�าย ซึ่งจากผลการดําเนินงานบริษัทฯ ไม�ได�ขาดทุน 

และมีกําไรมาโดยตลอดทุกป� และก็สามารถล�างขาดทุนหมดแล�วในป�ที่ผ�านมา และในป�จจุบันนี้มีกําไรมากขึ้น โดยขณะน้ี
บริษัทฯ กําลังปรับตัวก็โดยจะลดการขายนํ้ามัน E85 และเปลี่ยนมาเป�น E20 แทน ซึ่งในทางการตลาดก็แข�งขันกับบริษัท
อื่นๆ มากขึ้น อีกประการหนึ่งในการที่ยอดขายลดลงก็เนื่องมาจากการป�ดสาขาที่มียอดขายลดลง  

 ประธานฯ เชิญให�ผู�ถือหุ�นท�านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข�อสงสัยเพิ่มเติม อย�างไรก็ตาม ไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได�กล�าวขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท�านที่ได�สละเวลามาร�วมประชุม และท่ีได�เสนอข�อคิดเห็นต�าง ๆ ที่เป�น
ประโยชน�ต�อบริษัทฯ และกล�าวป�ดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 

 

 

        ……………………………………. 

             (นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล) 

                    ประธานที่ประชุม 

……………………………………….. 

      (นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร ) 
เลขานุการบริษัท 

 ผู�บันทึกการประชุม 
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