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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
วันจันทรที่ 10 เมษายน 2560 
ณ หอง Sky Park ชั้น 14 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 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. นายชํานิ จันทรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผูเขารวมการประชุม 
1. ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน)
3. ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.33 น. 

เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 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 และในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ มีผูถือหุน 
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทน รวมทั้งส้ิน 195 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน  486,992,689  หุน คิดเปน
รอยละ 37.3271  ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนน้ีครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 
กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม” 

ดังนั้น “การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ จึงมีผูถือหุนเขารวมประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ” และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

เลขานุการบริษัท กลาวแนะนํา กรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจงวาการประชุมในคร้ังนี้ไดมี
ผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนตัวแทนจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และผูสอบบัญชีจาก 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และแจงวาบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการดวย โดยเผยแพรหลักเกณฑใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท เปนการลวงหนาบนเว็บไซตบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 - 
วันที่ 30 ธันวาคม 2559  ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและช่ือผูใดใหพิจารณา พรอมกับชี้แจงรายละเอียด

เก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติวา เอกสารประกอบการประชุมวันน้ี บริษัทฯ
ไดทําการเผยแพรไวในเวบไซต (website) ของบริษัทฯ และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เม่ือวันที่ 9
มีนาคม 2560 โดยในสวนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 36 ผูถือหุนราย
หนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอจํานวนหุน
หนึ่งหุน และการลงคะแนนในแตวาระการประชุม ผูถือหุนจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 3 ทาง คือ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย
หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น และในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนรายนั้น
จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน

โดยชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 
จะถือเอา เสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เปนมติของท่ี
ประชุม
วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม เปนมติของที่ประชุม
วาระท่ี 8 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เปนมติของที่ประชุม
สวนวาระท่ี 2  
เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนน

การนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ จะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ณ เวลาท่ีลงคะแนนเปนฐานในการ
คํานวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ในทุกๆ วาระผูถือหุนที่ไมประสงคที่จะคัดคานหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผู
ถือหุนรายดังกลาวมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคาน
หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปวาวาระน้ัน ผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันทตามที่เสนอ แตหากมีผูถือหุนรายใดที่ประสงค
จะ คัดคาน หรือ งดออกเสียง ใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหใน
ขณะท่ีลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่
เขารวมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ

ในสวนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
โดยผลคะแนนเสียงท่ีไดรับ จะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะแลว ในกรณีที่มีผูลงคะแนนคัดคาน หรือ งดออกเสียง เปนจํานวนมาก บริษัทฯอาจดําเนินวาระการ
ประชุมถัดไปในระหวางท่ีรอผลการนับคะแนน และจะแจงผลการนับคะแนนใหผูถือหุนทราบทันทีที่การนับคะแนนแลวเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไมมีผูใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) เร่ิมดําเนินการประชุม โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
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เก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติวา เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ 
ไดทําการเผยแพรไวในเวบไซต (website) ของบริษัทฯ และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เม่ือวันที่ 9 
มีนาคม 2560 โดยในสวนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 36 ผูถือหุนราย
หนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอจํานวนหุน
หนึ่งหุน และการลงคะแนนในแตวาระการประชุม ผูถือหุนจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 3 ทาง คือ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น และในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนรายนั้น
จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

โดยช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้ 
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 
จะถือเอา เสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เปนมติของท่ี
ประชุม 
วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม เปนมติของที่ประชุม 
วาระท่ี 8 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เปนมติของที่ประชุม 
สวนวาระท่ี 2  
เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนน 

การนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ จะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ณ เวลาท่ีลงคะแนนเปนฐานในการ
คํานวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ในทุกๆ วาระผูถือหุนที่ไมประสงคที่จะคัดคานหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผู
ถือหุนรายดังกลาวมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถาไมมีผูถือหุนรายใดคัดคาน
หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปวาวาระน้ัน ผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันทตามที่เสนอ แตหากมีผูถือหุนรายใดที่ประสงค
จะ คัดคาน หรือ งดออกเสียง ใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหใน
ขณะท่ีลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่
เขารวมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ 

ในสวนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงท่ีไดรับ จะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะแลว   ในกรณีที่มีผูลงคะแนนคัดคาน หรือ งดออกเสียง เปนจํานวนมาก บริษัทฯอาจดําเนินวาระการ
ประชุมถัดไปในระหวางที่รอผลการนับคะแนน และจะแจงผลการนับคะแนนใหผูถือหุนทราบทันทีที่การนับคะแนนแลวเสร็จ 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) เร่ิมดําเนินการประชุม โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 8 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวเห็นวาถูกตองตามท่ีที่ประชุมไดมีมติไวทุก
ประการ   จึงไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหนา 5 ถึง หนา 21 นอกจากน้ัน บริษัทฯไดเผยแพรใน 
website ของบริษัทแลว ต้ังแตวันที่ 22 เมษายน 2559 เปนตนมา  

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 
2559 โดยการลงมติในวาระน้ี  ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ี  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 22,738,252 หุน  
ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีหุนรวมทั้งส้ิน 509,730,941 หุน 

  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 509,730,941 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 509,730,941 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2559 

ประธานฯ ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใหที่ประชุมทราบวาในป 2559  บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ขายและบริการทั้งส้ินจํานวน 2,255 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีจํานวน 2,420 ลานบาท ลดลงเล็กนอยอัน
เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ลดลง โดยรายไดสวนใหญมาจากธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน  

ในป 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 69 ลานบาท  ยอดจําหนายของสถานีบริการน้ํามันทั้งหมด 102 ลานลิตร 
เม่ือเทียบกับปที่แลว 101 ลานลิตร สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน  3,170 ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่
แลว 3,332 ลานบาท ซึ่งเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นมาจากรับเงินปนผลของบริษัทรวมคือบริษัท ไทยพับลิคพอรต 
จํากัด และ บมจ.สัมมากร และการขายหุนของ บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท (PSDC) ใหกับบริษัทรวม คือ บมจ.
สัมมากร เพื่อลดการเปนผูมีสวนไดเสีย และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  บริษัทฯ มีหนี้สิน 1,864 ลานบาท ลดลงจากป 
2558 ซึ่งมีจํานวน 1,955 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 1,306 ลานบาท ลดลงจาก ป 2558 ซึ่งมีจํานวน 1,377 ลานบาท 
ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2559 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวกนกพร 
จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด เปนผูกลาวรายงาน กิจการของสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดกลาวรายงานในเรื่องน้ี 

 
 

 นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ไดรายงานวา ในปที่ผานมาการแขงขัน
ของสถานีบริการน้ํามันคอนขางสูง และในแตละบริษัทมีการลงทุนคอนขางมาก ดวยในภาวะของบริษัทแมรวมทั้งตัวบริษัท
ลูก ซึ่งไมมีเงินลงทุนที่จะไปแขงขันในขณะนั้น แตส่ิงที่เราไดดําเนินการ เราก็ยังคงหาสถานีบริการน้ํามันเพื่อมาทดแทน แต
ในรูปแบบที่อาจจะเปล่ียนแปลงหรือแตกตางไป เพราะถาเปนสถานีบริการนํ้ามันจากรูปแบบเดิมที่เราลงทุนเองทั้งหมด 
ถึงแมจะเปนการ renovate มาจากสถานีบริการเดิม ซึ่งเปนกลยุทธหลักของบริษัท ก็ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง และ
แขงขันคอนขางมาก ดังนั้น ส่ิงที่พยายามทําคือการขยายสถานีบริการน้ํามันในรูปแบบท่ีเพิ่มเติมขึ้น เปนสถานีบริการนํ้ามัน
แบบแฟรนไชส มีผูประกอบการสถานีบริการที่เปนอิสระ ที่อยากมี Brand หรือมีตรา เพื่อจะดึงดูดลูกคา บริษัทฯก็มีเพิ่มจาก
ในสวนน้ี รวมทั้ง ปมน้ํามันอิสระท่ีเปนคูคาที่จะมาผูกกับ Brand บริษัท ซึ่งบริษัทให Brand สนับสนุนก็มีอีกจํานวนหน่ึง ซึ่ง
ทําใหสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท ถึงแมสัญญาเดิมที่มี หรืออาจจะปดไป ก็ยังมีสถานีบริการนํ้ามันที่เปนรูปแบบใหมเพิ่ม
ขึ้นมา โดยรวมแลวจํานวนสถานีบริการนํ้ามันที่ลดลงไปจากป 2558 ประมาณ 11% แตจะเห็นวายอดขายของบริษัทไมได
ลดลง เนื่องจากบริษัทไดพยายามหาชองทางการขายใหมๆ ใหกับปมน้ํามันอิสระตามท่ีเรียนไปขางตน รวมท้ังการขยาย
เร่ืองของแฟรนไชส รวมท้ัง การขายสงใหกับปมนํ้ามันอิสระ ซึ่งเปนชองทางหนึ่งท่ีจะสามารถขายนํ้ามันไดเชนกัน ดังนั้น 
ชองทางเหลานี้อาจทําใหได margin ลดลงไปกวาปกติจากการบริหารเอง แตก็จะทําใหบริษัทคงยอดขายได รวมทั้งตนทุน
การจัดหาท่ีคอนขางแขงขันได จากปที่ผานมายอดขายไมไดลดลง ซึ่งเปนแนวทางใหมที่บริษัทจะทํา เพราะฉะนั้นในปนี้ 
บริษัทก็คงจะขยายสถานีบริการนํ้ามันดวยกลยุทธนี้เชนกัน แตจะมีบางสวนประมาณ 10 สถานีบริการที่จะเปนลงทุนเอง 
อาจจะมีบางสวนอีก 10 สถานีฯ ที่จะเปนแฟรนไชส หรือเปนปมน้ํามันอิสระท่ีมาใช Brand บริษัท เพราะฉะน้ันในปนี้ ก็คาด
วายอดขายจะเพิ่มขึ้นกวาป 2559 ที่ผานมา เพื่อใหเราดํารงสถานะของสถานีบริการน้ํามันเพียวใหได  

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเรื่องสถานีบริการนํ้ามัน  ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม   

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอรายงานเรื่องความคืบหนาเก่ียวกับคดีบริษัท ซึ่งไดรายงานวา ตามที่ทราบกันแลววาเร่ือง
การตัดสินคดี 114/2552 ของบริษัทที่มีขอพิพาทผิดสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบ ระหวาง บริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเปนคูสัญญาของ
บริษัทฯโดย คณะอนุญาโตตุลาการ เสียงขางมากมีคําช้ีขาด วา PTT บอกเลิกสัญญากับRPC โดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหชําระ
คาเสียหาย ในจํานวน 390 ลานบาทตอป นับต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด 
พรอมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของยอดเงินคาเสียหายท่ีไดจากการคํานวณขางตนนับต้ังแตวันที่คณะ
อนุญาโตฯ มีคําช้ีขาดจนถึงวันที่ PTT ชําระเงินให RPCครบถวน  ดังน้ัน ในปนี้บริษัทฯ จึงไดย่ืนเร่ืองตอศาลแพงเพ่ือขอ
บังคับให ปตท.ชําระเงิน ดังกลาว แตทาง ปตท. ไดรองขอใหศาลแพงไมเห็นดวยกับคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ จึง
ทําใหบริษัทฯตองดําเนินการในเร่ืองคดีที่ศาลแพง ซึ่งศาลแพงไดรวมคดีทั้ง 2 คดี ที่บริษัทฯบังคับใหชําระเงิน และคดีที่ 
ปตท.รองเรียน คือ คดี 3016/2559 (PTT ฟองRPC) และคดี 6000/2559 (RPC ฟอง PTT) อยูในสํานวนเดียวกัน และจะเร่ิม
นัดไตรสวน เดือนสิงหาคมน้ี  และสวนคดีที่ ปตท. ฟองบริษัทฯ ใหชําระคาวัตถุดิบ 1,500 ลานบาท อยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดรองขอคาชดเชยตอคณะอนุญาโตตุลาการ  ในคดี 
117/2559 ที่ปตท.ไดสงวัตถุดิบผิดสเปกทําใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ  ซึ่งเปนคดีตอเน่ืองจากคดี 114/2552  ดังนั้น 
บริษัทฯจึงตองเรียกรองเพื่อปกปองสิทธิและเรียกคาเสียประมาณ 100 กวาลานบาท  และบริษัทฯ ยังมีคดีแพงที่ฟองรองตอ 
ปตท.และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งยังไมไดเร่ิมดําเนินการ มีการเรียกคาเสียหายประมาณ 9,000 ลานบาท 

ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจงรายงานเร่ืองความคืบหนาคดีบริษัทฯ  ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามใน
ประเด็นที่มีขอสงสัย  
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เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 8 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวเห็นวาถูกตองตามท่ีที่ประชุมไดมีมติไวทุก
ประการ   จึงไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหนา 5 ถึง หนา 21 นอกจากน้ัน บริษัทฯไดเผยแพรใน 
website ของบริษัทแลว ต้ังแตวันที่ 22 เมษายน 2559 เปนตนมา  

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 
2559 โดยการลงมติในวาระน้ี  ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ี  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 22,738,252 หุน  
ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีหุนรวมทั้งส้ิน 509,730,941 หุน 

  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 509,730,941 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 509,730,941 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2559 

ประธานฯ ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใหที่ประชุมทราบวาในป 2559  บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ขายและบริการทั้งส้ินจํานวน 2,255 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีจํานวน 2,420 ลานบาท ลดลงเล็กนอยอัน
เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ลดลง โดยรายไดสวนใหญมาจากธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน  

ในป 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 69 ลานบาท  ยอดจําหนายของสถานีบริการน้ํามันทั้งหมด 102 ลานลิตร 
เม่ือเทียบกับปที่แลว 101 ลานลิตร สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน  3,170 ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่
แลว 3,332 ลานบาท ซึ่งเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นมาจากรับเงินปนผลของบริษัทรวมคือบริษัท ไทยพับลิคพอรต 
จํากัด และ บมจ.สัมมากร และการขายหุนของ บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท (PSDC) ใหกับบริษัทรวม คือ บมจ.
สัมมากร เพื่อลดการเปนผูมีสวนไดเสีย และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  บริษัทฯ มีหนี้สิน 1,864 ลานบาท ลดลงจากป 
2558 ซึ่งมีจํานวน 1,955 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 1,306 ลานบาท ลดลงจาก ป 2558 ซึ่งมีจํานวน 1,377 ลานบาท 
ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2559 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวกนกพร 
จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด เปนผูกลาวรายงาน กิจการของสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดกลาวรายงานในเรื่องน้ี 

 
 

 นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ไดรายงานวา ในปที่ผานมาการแขงขัน
ของสถานีบริการน้ํามันคอนขางสูง และในแตละบริษัทมีการลงทุนคอนขางมาก ดวยในภาวะของบริษัทแมรวมทั้งตัวบริษัท
ลูก ซึ่งไมมีเงินลงทุนที่จะไปแขงขันในขณะนั้น แตส่ิงที่เราไดดําเนินการ เราก็ยังคงหาสถานีบริการน้ํามันเพื่อมาทดแทน แต
ในรูปแบบที่อาจจะเปล่ียนแปลงหรือแตกตางไป เพราะถาเปนสถานีบริการนํ้ามันจากรูปแบบเดิมที่เราลงทุนเองทั้งหมด 
ถึงแมจะเปนการ renovate มาจากสถานีบริการเดิม ซึ่งเปนกลยุทธหลักของบริษัท ก็ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง และ
แขงขันคอนขางมาก ดังนั้น ส่ิงที่พยายามทําคือการขยายสถานีบริการน้ํามันในรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้น เปนสถานีบริการน้ํามัน
แบบแฟรนไชส มีผูประกอบการสถานีบริการที่เปนอิสระ ที่อยากมี Brand หรือมีตรา เพื่อจะดึงดูดลูกคา บริษัทฯก็มีเพิ่มจาก
ในสวนน้ี รวมทั้ง ปมน้ํามันอิสระท่ีเปนคูคาที่จะมาผูกกับ Brand บริษัท ซึ่งบริษัทให Brand สนับสนุนก็มีอีกจํานวนหน่ึง ซึ่ง
ทําใหสถานีบริการน้ํามันของบริษัท ถึงแมสัญญาเดิมที่มี หรืออาจจะปดไป ก็ยังมีสถานีบริการน้ํามันที่เปนรูปแบบใหมเพิ่ม
ขึ้นมา โดยรวมแลวจํานวนสถานีบริการน้ํามันที่ลดลงไปจากป 2558 ประมาณ 11% แตจะเห็นวายอดขายของบริษัทไมได
ลดลง เนื่องจากบริษัทไดพยายามหาชองทางการขายใหมๆ ใหกับปมน้ํามันอิสระตามท่ีเรียนไปขางตน รวมท้ังการขยาย
เร่ืองของแฟรนไชส รวมท้ัง การขายสงใหกับปมน้ํามันอิสระ ซึ่งเปนชองทางหน่ึงที่จะสามารถขายนํ้ามันไดเชนกัน ดังนั้น 
ชองทางเหลานี้อาจทําใหได margin ลดลงไปกวาปกติจากการบริหารเอง แตก็จะทําใหบริษัทคงยอดขายได รวมทั้งตนทุน
การจัดหาท่ีคอนขางแขงขันได จากปที่ผานมายอดขายไมไดลดลง ซึ่งเปนแนวทางใหมที่บริษัทจะทํา เพราะฉะนั้นในปนี้ 
บริษัทก็คงจะขยายสถานีบริการนํ้ามันดวยกลยุทธนี้เชนกัน แตจะมีบางสวนประมาณ 10 สถานีบริการที่จะเปนลงทุนเอง 
อาจจะมีบางสวนอีก 10 สถานีฯ ที่จะเปนแฟรนไชส หรือเปนปมน้ํามันอิสระท่ีมาใช Brand บริษัท เพราะฉะน้ันในปนี้ ก็คาด
วายอดขายจะเพิ่มขึ้นกวาป 2559 ที่ผานมา เพื่อใหเราดํารงสถานะของสถานีบริการน้ํามันเพียวใหได  

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเรื่องสถานีบริการน้ํามัน  ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม   

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอรายงานเรื่องความคืบหนาเกี่ยวกับคดีบริษัท ซึ่งไดรายงานวา ตามที่ทราบกันแลววาเร่ือง
การตัดสินคดี 114/2552 ของบริษัทที่มีขอพิพาทผิดสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบ ระหวาง บริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเปนคูสัญญาของ
บริษัทฯโดย คณะอนุญาโตตุลาการ เสียงขางมากมีคําช้ีขาด วา PTT บอกเลิกสัญญากับRPC โดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหชําระ
คาเสียหาย ในจํานวน 390 ลานบาทตอป นับต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด 
พรอมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของยอดเงินคาเสียหายท่ีไดจากการคํานวณขางตนนับต้ังแตวันที่คณะ
อนุญาโตฯ มีคําช้ีขาดจนถึงวันที่ PTT ชําระเงินให RPCครบถวน  ดังนั้น ในปนี้บริษัทฯ จึงไดย่ืนเร่ืองตอศาลแพงเพื่อขอ
บังคับให ปตท.ชําระเงิน ดังกลาว แตทาง ปตท. ไดรองขอใหศาลแพงไมเห็นดวยกับคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ จึง
ทําใหบริษัทฯตองดําเนินการในเร่ืองคดีที่ศาลแพง ซึ่งศาลแพงไดรวมคดีทั้ง 2 คดี ที่บริษัทฯบังคับใหชําระเงิน และคดีที่ 
ปตท.รองเรียน คือ คดี 3016/2559 (PTT ฟองRPC) และคดี 6000/2559 (RPC ฟอง PTT) อยูในสํานวนเดียวกัน และจะเร่ิม
นัดไตรสวน เดือนสิงหาคมน้ี  และสวนคดีที่ ปตท. ฟองบริษัทฯ ใหชําระคาวัตถุดิบ 1,500 ลานบาท อยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดรองขอคาชดเชยตอคณะอนุญาโตตุลาการ  ในคดี 
117/2559 ที่ปตท.ไดสงวัตถุดิบผิดสเปกทําใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ  ซึ่งเปนคดีตอเน่ืองจากคดี 114/2552  ดังนั้น 
บริษัทฯจึงตองเรียกรองเพื่อปกปองสิทธิและเรียกคาเสียประมาณ 100 กวาลานบาท  และบริษัทฯ ยังมีคดีแพงที่ฟองรองตอ 
ปตท.และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งยังไมไดเร่ิมดําเนินการ มีการเรียกคาเสียหายประมาณ 9,000 ลานบาท 

ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจงรายงานเรื่องความคืบหนาคดีบริษัทฯ  ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามใน
ประเด็นที่มีขอสงสัย  
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เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2559 และ
การรายงานความคืบหนาคดีบริษัทฯ   โดยผูถือหุนไมตองลงมติในวาระน้ีเนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ นั้น มีความถูกตองครบถวนตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับลาสุดที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนดใหประกาศใช ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบ และใหการ
รับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) 
หนา 36-106 โดยบริษัทฯ ไดนําสงงบการเงินฉบับนี้ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผูถือหุน อยากใหชี้แจงเรื่องของทรัพยสินที่เปนทรัพยสินหลักๆ กับหนี้สินในงบการเงิน 
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา ในงบรวมของบริษัท ทรัพยสิน  

มีโรงงาน บริษัท เพียวไบโอดีเซล และโรงงาน RPC นอกจากนี้ก็มี คลังน้ํามันที่บริษัทรวม บจก.ไทยพับลิคพอรต ซึ่งตาม
สัดสวน 30%  และทรัพยสินใน บมจ.สัมมากร ในสัดสวน 48.5% นอกจากนี้ บจก.เพียวพลังงานไทย ถือวาเปนบริษัทยอย 
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนไวรอยละ 99.99 คือมีตัวทรัพยสินที่มีอยูบนสถานีบริการนํ้ามันเปนสวนใหญ ปจจุบันมี 60 สถานีบริการ 
รายละเอียดในหนาที่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ต้ังแตหนา 43 เปนตนไป  

นายวโิรจน ฯ ผูถือหุน ไดสอบถาม ผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจของบริษัท  การต้ังดอยคาของTPP  และใน
สวนของหน้ีสินในหนาที่ 44 เงินกูยืมระยะส้ัน 149 ลานบาท เปนเงินกูมาเพื่อซื้อหุน บมจ.สัมมากร ถูกตองหรือไม และได
สอบถามเก่ียวโรงกล่ัน RPC วาปจจุบันมีผูสนใจซื้อรายใหมหรือไมและยังคิดคาเส่ือมราคาหรือไม 

บริษัทฯ ตอบขอซักถามวา ผลการดําเนินงานทุกบริษัทที่เราถือหุนมีกําไร  ยกเวน บจก.ไบโอดีเซล  และในสวน
การดอยคาของTPP ไดมีการต้ังในป 2558 สวนในป 2559 ไมมีการต้ังดอยคาเพิ่มและในงบเดี่ยวปนี้บริษัทฯไดรับเงินปนผล
จากบจก.ไทยพับลิคพอรต (TPP)และ บมจ.สัมมากร (SAMCO)  สวนเงินกูนั้นเปนการกูเพื่อซื้อหุนสัมมากร ที่ยังไมครบ
กําหนดจายคืน  แต ณ ปจจุบันจายคืนตามสัญญาแลวจึงไมมีเงินกูคงคาง   ในการขายโรงกล่ัน RPC นั้น มีนักลงทุนสนใจ
ติดตอมาตลอดแตยังไมตัดสินใจซื้อ  สวนการคิดคาเส่ือมราคาโรงกล่ัน RPC ยังมีการคิดตามปกติ 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา  ในนามชมรมผูถือหุนไทย ขอใหชวยดูหนา 50 ตรง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป เม่ือป 2558 มีอยู 106 ลานบาท หายไปประมาณเกือบ 100 ลานบาท 
อยากทราบวาสวนหายจากอะไร และเงินสดและเงินเทียบเทา ณ วันปลายป 2559 ในสวนนี้เกิดขึ้นจาก  เหตุผลเกี่ยวเนื่อง
กันอยางไร  นอกจากนี้ ไดสอบถามเพิ่มเติมกรณีการลงทุนและผลตอบแทนในเงินลงทุนชั่วคราว  

บริษัทฯ ไดชี้แจงวา จากหนา 43 สถานะเงินสดของบริษัท จะมี 2 สวนคือเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  ณ ป
2559 มี 496 ลานบาท ซึ่งเงินสดไมไดหายไป เปนการนําเงินสดซ้ือเงินลงทุนชั่วคราวเชนกองทุนรวม  ที่มีความเสี่ยงตํ่าเงิน
ที่สวนใหญจะอยูใน cash fund และเปนกองทุนที่สวนใหญถือตราสารหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักใหญ ซึ่งให
ผลตอบแทนดีกวาดอกเบี้ยเงินฝาก และสามารถขายคืนไดทุกวันทําการ ปจจุบันไดรับผลตอบแทนประมาณ 1.6% -1.7%  

นายวิโรจน ฯ ผูถือหุน สอบถามวา นโยบายของบริษัทฯ ในอนาคต จะหาทําอยางไรใหขาดทุนสะสมนี้ลดลง และ
นโยบายบริษัทฯการที่หารายไดมีวิธีการอยางไร เพราะยังไมเห็นความคืบหนา จะมีธุรกิจอะไรท่ีใหมๆ หรือไม เพราะอยาง 

 
 

บมจ.สัมมากร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ก็ไมใชบริษัทท่ีจะมีรายรับมาก จึงอยากทราบวาในปนี้ ในแงของการบริหาร และ
คณะกรรมการ มีกลยุทธ อยางไรบาง 

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา หากไดติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ผานมาบริษัทฯมีการลงทุนการ
สรางโรงกล่ันและโรงไบโอดีเซล ประมาณ 2,000 กวาลานบาท เม่ือเกิดปญหากับคูสัญญา 2 โรงกล่ันน้ี ซึ่งเปนทรัพยสิน
ใหญ ก็ตองหยุดดําเนินการ เร่ิมแรกบริษัทฯไดมีการจายปนผลมาโดยตลอดเปนจํานวนเยอะดวย เพราะเขาใจวาสัญญาจะ
ตอเนื่องยาวนานกวา 15 ป แตเนื่องจากคูสัญญาไมไดสงวัตถุดิบ  2 โรงงานก็ตองหยุดไป ทําใหกลับเปนภาระมูลคา 2,000 
กวาลาน ก็ตองดูแลเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ซึ่งก็เปนคาใชจายที่ไดรายงานทุกป สวนในอนาคตจะทําอะไรนั้น ตามท่ี
ทราบกันวาบริษัทฯ ไดเรียกรองความเปนธรรมจากคดี ผลออกมาตามท่ีทราบและไดรายงานไป บริษัทฯไดลงทุนใน บมจ.
สัมมากร เปนหลัก  ซึ่งกิจการก็ดีขึ้นเร่ือยๆ เร่ิมแรกที่บริษัทฯเขามาลงทุนจะไมมีการจายปนผล แตที่ผานมาก็เร่ิมมีการจาย
ปนผล   ปมน้ํามันที่บริหารเดิมจากการซื้อนํ้ามันจากโรงกลั่นของเราเอง ตองหันไปซื้อจากโรงกล่ันของคนอ่ืน ตนทุนก็สูงขึ้น 
การทํากําไรก็ยากขึ้น แตปมน้ํามันก็เอาตัวรอดได มีกําไรบางมาโดยตลอด แตการเพิ่มจํานวนปมน้ํามันตองเพิ่มดวยความ
ระมัดระวัง เพราะวาในการสรางปมน้ํามัน  ถาสรางเองเปนการลงทุนที่สูงมาก เพราะตองใชเงินลงทุนอยางนอย 30-80 
ลานบาทตอปมน้ํามันซึ่งเปนเงินจํานวนสูงสําหรับบริษัท และมีกําไรก็นอย ในการขายนํ้ามันก็จะไดจากกําไรมินิมารทบาง 
แตวาก็มีชองทางตามที่คุณกนกพรฯ ไดเรียนเม่ือตอนตนไปแลววาจะพยายามขยายกิจการปมน้ํามัน อยางไรก็ตามบริษัทฯ
เพิ่งจะมีเงินเหลือจากการขายหุนของ บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ซึ่งเปนหางสรรพสินคาที่ทํารวมกับสัมมากรให
สัมมากรถือหุน 100%  ซึ่งบริษัทฯก็ไดเงินสดมารอยกวาลานบาท สวนคดีที่ตัดสินจะไดมา 1,500 ลานบาท แตยังไมไดรับ
จาก ปตท. ก็ยังดําเนินคดีตอ บริษัทฯก็ตองบังคับคดีมาใหได ถาไดมาก็จะมีเงินทุนเขามาพอสมควร นอกจากน้ีบริษัทอยู
ระหวางการศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจพลังงานทางเลือก เชน โซลา แบตเตอร่ีสําหรับรถไฟฟา เตาเผาขยะ ซึ่งตางจาก
เตาเผาขยะที่เปนขาวอยู จึงยังไมสามารถแจงรายละเอียดมาก เงินลงทุน 100 กวาลานบาทท่ีไดมาจากการขายหุนจะถูกใช
ในการลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยความระมัดระวัง หากบริษัทมีเงินจากคดีมาก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง สําหรับคลังน้ํามันท่ี
บริษัทไดลงทุนไว ก็มีผูมาเชาจนเต็ม หากเปนเชนนี้ตอไปบริษัทก็นาจะไดปนผลอีกซึ่งจะทําใหมีสวนแบงของกําไรสําหรับ
คลังน้ํามัน  

นางอารีย นอยวงศ ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทฯไดมองไปขางหนาระยะยาววาจะมีการทําโปรเจค อะไร ทําไว
แคไหน สวนเร่ืองเงินลงทุนที่บอกวาไมมีหรือมีนอย หากวาเรามีโปรเจคที่ดีและมองอนาคตที่ไกลในเรื่องของพลังงานหรือ
อะไรทํานองน้ี ดิฉันคิดวาจะทําใหมีความ active เร่ืองการเพิ่มทุนนั้น  ดิฉันคิดวาทุกคนถาหากวามีโครงการที่ดีเร่ืองการหา
เงินทุนไมใชเร่ืองยาก ดิฉันฝากจุดน้ีมองใหไกลและก็ดําเนินการไปใหไกล มันก็จะสงผลใหผูถือหุนมีกําลังใจวาโอเคเรายอม
ชวยกันนะประมาณน้ันแลวผลตอบแทนการลงทุนก็จะดีขึ้น ราคาหุนก็จะเปนตัวที่จะดึงดูดใหคนเขามาลงทุนดิฉันขอฝากไวคะ 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน วาเปนคําแนะนําที่ดีก็คงจะเดินตามท่ีทานบอกคือวาโครงการที่เราศึกษาอยู 
หากมีโอกาสเติบโตบริษัทฯก็จะเรียนผูถือหุนทราบหากมีการเพ่ิมทุน เพียงแตวาตอนนี้ภาพของการขยายกิจการหรือ
โครงการที่ศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจที่จะระดมทุนใหมนั้นยังไมชัดเจน แตเรียนวา เร่ืองแบตเตอรี่สําหรับรถไฟฟาเปน
เร่ืองใหมสําหรับบริษัทและเปนเร่ืองตอเนื่องระยะยาว เร่ืองการลงทุนทําธุรกิจโซลา ไมวาจะเปน โซลาฟารม โซลารูฟ ก็
ขึ้นอยูกับสถานการณ และการสนับสนุนจากรัฐบาลตอนนี้ยังไมชัดเจน จึงตองมีความระมัดระวังที่จะคอยๆทําขึ้น จะเห็นวา
โซลาก็มีขาวทํากันมาก บริษัทฯไดมาเร่ิมศึกษาหลังคนอื่นมาก แตคิดวาธุรกิจนี้ยังมีโอกาสอีกมาก และเปนธุรกิจที่มีระยะ
ยาว และก็คงตองศึกษาอยางจริงจัง หากมีความคืบหนาความเปนไปไดในธุรกิจที่จะมีการลงทุนจะเรียนใหทราบอีกคร้ัง 
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เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2559 และ
การรายงานความคืบหนาคดีบริษัทฯ   โดยผูถือหุนไมตองลงมติในวาระน้ีเนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ นั้น มีความถูกตองครบถวนตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับลาสุดที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนดใหประกาศใช ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบ และใหการ
รับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) 
หนา 36-106 โดยบริษัทฯ ไดนําสงงบการเงินฉบับนี้ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผูถือหุน อยากใหชี้แจงเรื่องของทรัพยสินที่เปนทรัพยสินหลักๆ กับหนี้สินในงบการเงิน 
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา ในงบรวมของบริษัท ทรัพยสิน  

มีโรงงาน บริษัท เพียวไบโอดีเซล และโรงงาน RPC นอกจากนี้ก็มี คลังน้ํามันที่บริษัทรวม บจก.ไทยพับลิคพอรต ซึ่งตาม
สัดสวน 30%  และทรัพยสินใน บมจ.สัมมากร ในสัดสวน 48.5% นอกจากนี้ บจก.เพียวพลังงานไทย ถือวาเปนบริษัทยอย 
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนไวรอยละ 99.99 คือมีตัวทรัพยสินที่มีอยูบนสถานีบริการนํ้ามันเปนสวนใหญ ปจจุบันมี 60 สถานีบริการ 
รายละเอียดในหนาที่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ต้ังแตหนา 43 เปนตนไป  

นายวโิรจน ฯ ผูถือหุน ไดสอบถาม ผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจของบริษัท  การต้ังดอยคาของTPP  และใน
สวนของหนี้สินในหนาที่ 44 เงินกูยืมระยะส้ัน 149 ลานบาท เปนเงินกูมาเพื่อซื้อหุน บมจ.สัมมากร ถูกตองหรือไม และได
สอบถามเก่ียวโรงกล่ัน RPC วาปจจุบันมีผูสนใจซื้อรายใหมหรือไมและยังคิดคาเส่ือมราคาหรือไม 

บริษัทฯ ตอบขอซักถามวา ผลการดําเนินงานทุกบริษัทที่เราถือหุนมีกําไร  ยกเวน บจก.ไบโอดีเซล  และในสวน
การดอยคาของTPP ไดมีการต้ังในป 2558 สวนในป 2559 ไมมีการต้ังดอยคาเพิ่มและในงบเดี่ยวปนี้บริษัทฯไดรับเงินปนผล
จากบจก.ไทยพับลิคพอรต (TPP)และ บมจ.สัมมากร (SAMCO)  สวนเงินกูนั้นเปนการกูเพื่อซื้อหุนสัมมากร ที่ยังไมครบ
กําหนดจายคืน  แต ณ ปจจุบันจายคืนตามสัญญาแลวจึงไมมีเงินกูคงคาง   ในการขายโรงกล่ัน RPC นั้น มีนักลงทุนสนใจ
ติดตอมาตลอดแตยังไมตัดสินใจซื้อ  สวนการคิดคาเส่ือมราคาโรงกล่ัน RPC ยังมีการคิดตามปกติ 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา  ในนามชมรมผูถือหุนไทย ขอใหชวยดูหนา 50 ตรง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป เม่ือป 2558 มีอยู 106 ลานบาท หายไปประมาณเกือบ 100 ลานบาท 
อยากทราบวาสวนหายจากอะไร และเงินสดและเงินเทียบเทา ณ วันปลายป 2559 ในสวนนี้เกิดขึ้นจาก  เหตุผลเก่ียวเนื่อง
กันอยางไร  นอกจากนี้ ไดสอบถามเพิ่มเติมกรณีการลงทุนและผลตอบแทนในเงินลงทุนชั่วคราว  

บริษัทฯ ไดชี้แจงวา จากหนา 43 สถานะเงินสดของบริษัท จะมี 2 สวนคือเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  ณ ป
2559 มี 496 ลานบาท ซึ่งเงินสดไมไดหายไป เปนการนําเงินสดซ้ือเงินลงทุนชั่วคราวเชนกองทุนรวม  ที่มีความเส่ียงตํ่าเงิน
ที่สวนใหญจะอยูใน cash fund และเปนกองทุนที่สวนใหญถือตราสารหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักใหญ ซึ่งให
ผลตอบแทนดีกวาดอกเบี้ยเงินฝาก และสามารถขายคืนไดทุกวันทําการ ปจจุบันไดรับผลตอบแทนประมาณ 1.6% -1.7%  

นายวิโรจน ฯ ผูถือหุน สอบถามวา นโยบายของบริษัทฯ ในอนาคต จะหาทําอยางไรใหขาดทุนสะสมนี้ลดลง และ
นโยบายบริษัทฯการที่หารายไดมีวิธีการอยางไร เพราะยังไมเห็นความคืบหนา จะมีธุรกิจอะไรที่ใหมๆ หรือไม เพราะอยาง 

 
 

บมจ.สัมมากร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ก็ไมใชบริษัทที่จะมีรายรับมาก จึงอยากทราบวาในปนี้ ในแงของการบริหาร และ
คณะกรรมการ มีกลยุทธ อยางไรบาง 

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา หากไดติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ผานมาบริษัทฯมีการลงทุนการ
สรางโรงกล่ันและโรงไบโอดีเซล ประมาณ 2,000 กวาลานบาท เม่ือเกิดปญหากับคูสัญญา 2 โรงกล่ันนี้ ซึ่งเปนทรัพยสิน
ใหญ ก็ตองหยุดดําเนินการ เร่ิมแรกบริษัทฯไดมีการจายปนผลมาโดยตลอดเปนจํานวนเยอะดวย เพราะเขาใจวาสัญญาจะ
ตอเนื่องยาวนานกวา 15 ป แตเนื่องจากคูสัญญาไมไดสงวัตถุดิบ  2 โรงงานก็ตองหยุดไป ทําใหกลับเปนภาระมูลคา 2,000 
กวาลาน ก็ตองดูแลเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ซึ่งก็เปนคาใชจายที่ไดรายงานทุกป สวนในอนาคตจะทําอะไรนั้น ตามท่ี
ทราบกันวาบริษัทฯ ไดเรียกรองความเปนธรรมจากคดี ผลออกมาตามท่ีทราบและไดรายงานไป บริษัทฯไดลงทุนใน บมจ.
สัมมากร เปนหลัก  ซึ่งกิจการก็ดีขึ้นเร่ือยๆ เร่ิมแรกที่บริษัทฯเขามาลงทุนจะไมมีการจายปนผล แตที่ผานมาก็เร่ิมมีการจาย
ปนผล   ปมน้ํามันที่บริหารเดิมจากการซื้อนํ้ามันจากโรงกลั่นของเราเอง ตองหันไปซ้ือจากโรงกล่ันของคนอ่ืน ตนทุนก็สูงขึ้น 
การทํากําไรก็ยากขึ้น แตปมน้ํามันก็เอาตัวรอดได มีกําไรบางมาโดยตลอด แตการเพิ่มจํานวนปมน้ํามันตองเพิ่มดวยความ
ระมัดระวัง เพราะวาในการสรางปมน้ํามัน  ถาสรางเองเปนการลงทุนที่สูงมาก เพราะตองใชเงินลงทุนอยางนอย 30-80 
ลานบาทตอปมน้ํามันซ่ึงเปนเงินจํานวนสูงสําหรับบริษัท และมีกําไรก็นอย ในการขายนํ้ามันก็จะไดจากกําไรมินิมารทบาง 
แตวาก็มีชองทางตามที่คุณกนกพรฯ ไดเรียนเม่ือตอนตนไปแลววาจะพยายามขยายกิจการปมน้ํามัน อยางไรก็ตามบริษัทฯ
เพิ่งจะมีเงินเหลือจากการขายหุนของ บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ซึ่งเปนหางสรรพสินคาที่ทํารวมกับสัมมากรให
สัมมากรถือหุน 100%  ซึ่งบริษัทฯก็ไดเงินสดมารอยกวาลานบาท สวนคดีที่ตัดสินจะไดมา 1,500 ลานบาท แตยังไมไดรับ
จาก ปตท. ก็ยังดําเนินคดีตอ บริษัทฯก็ตองบังคับคดีมาใหได ถาไดมาก็จะมีเงินทุนเขามาพอสมควร นอกจากน้ีบริษัทอยู
ระหวางการศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจพลังงานทางเลือก เชน โซลา แบตเตอร่ีสําหรับรถไฟฟา เตาเผาขยะ ซึ่งตางจาก
เตาเผาขยะที่เปนขาวอยู จึงยังไมสามารถแจงรายละเอียดมาก เงินลงทุน 100 กวาลานบาทท่ีไดมาจากการขายหุนจะถูกใช
ในการลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยความระมัดระวัง หากบริษัทมีเงินจากคดีมาก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง สําหรับคลังน้ํามันที่
บริษัทไดลงทุนไว ก็มีผูมาเชาจนเต็ม หากเปนเชนนี้ตอไปบริษัทก็นาจะไดปนผลอีกซึ่งจะทําใหมีสวนแบงของกําไรสําหรับ
คลังน้ํามัน  

นางอารีย นอยวงศ ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทฯไดมองไปขางหนาระยะยาววาจะมีการทําโปรเจค อะไร ทําไว
แคไหน สวนเร่ืองเงินลงทุนที่บอกวาไมมีหรือมีนอย หากวาเรามีโปรเจคที่ดีและมองอนาคตที่ไกลในเรื่องของพลังงานหรือ
อะไรทํานองน้ี ดิฉันคิดวาจะทําใหมีความ active เร่ืองการเพิ่มทุนนั้น  ดิฉันคิดวาทุกคนถาหากวามีโครงการที่ดีเร่ืองการหา
เงินทุนไมใชเร่ืองยาก ดิฉันฝากจุดน้ีมองใหไกลและก็ดําเนินการไปใหไกล มันก็จะสงผลใหผูถือหุนมีกําลังใจวาโอเคเรายอม
ชวยกันนะประมาณน้ันแลวผลตอบแทนการลงทุนก็จะดีขึ้น ราคาหุนก็จะเปนตัวที่จะดึงดูดใหคนเขามาลงทุนดิฉันขอฝากไวคะ 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน วาเปนคําแนะนําที่ดีก็คงจะเดินตามท่ีทานบอกคือวาโครงการที่เราศึกษาอยู 
หากมีโอกาสเติบโตบริษัทฯก็จะเรียนผูถือหุนทราบหากมีการเพ่ิมทุน เพียงแตวาตอนนี้ภาพของการขยายกิจการหรือ
โครงการที่ศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจที่จะระดมทุนใหมนั้นยังไมชัดเจน แตเรียนวา เร่ืองแบตเตอรี่สําหรับรถไฟฟาเปน
เร่ืองใหมสําหรับบริษัทและเปนเรื่องตอเน่ืองระยะยาว เร่ืองการลงทุนทําธุรกิจโซลา ไมวาจะเปน โซลาฟารม โซลารูฟ ก็
ขึ้นอยูกับสถานการณ และการสนับสนุนจากรัฐบาลตอนนี้ยังไมชัดเจน จึงตองมีความระมัดระวังที่จะคอยๆทําขึ้น จะเห็นวา
โซลาก็มีขาวทํากันมาก บริษัทฯไดมาเร่ิมศึกษาหลังคนอื่นมาก แตคิดวาธุรกิจนี้ยังมีโอกาสอีกมาก และเปนธุรกิจที่มีระยะ
ยาว และก็คงตองศึกษาอยางจริงจัง หากมีความคืบหนาความเปนไปไดในธุรกิจที่จะมีการลงทุนจะเรียนใหทราบอีกคร้ัง 
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ผูถือหุน ไดสอบถามตอวา อยางบริษัทเล็กเราก็ไมไดถือหุน 100 % ที่แบงมากอนไมใหญ สวนในเร่ืองของ TPP 
บริษัทฯลงทุนไป 30% นี้  TPP มีโครงการหรือมีรายไดหลักเพียงเร่ืองการเชาอยางเดียว หรือไมมีโครงการอะไรเพ่ิมเติมเลย
ใชไหม  และมีคนสนใจซื้อหุน TPP ของบริษัทฯ หรือ ไม 

ประธานฯ ชี้แจงวา ยังไมมี แตส่ิงที่ TPP มีพื้นที่และใบอนุญาต ในอนาคต 100% ของที่ดิน TPP ตอนนี้มีคลัง
น้ํามันใหเชา 320 ลานลิตร ซึ่งใหญมากและทาเรือก็เปนทาเรือน้ําลึกเรือใหญเขา ซึ่งเปนเหตุผลหลักที่บริษัทฯเขาไปลงทุน 
ถาเรือน้ําลึกขนาดนั้นของเอกชนในประเทศไทย ผมวาไมมี แลวTPP ก็มีใบอนุญาต ถามีธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตที่มีคนเขา
มาเชาถาเกิดทางรัฐบาลทําโครงการที่จะทําเชื่อมเปนคลอง เหมือนกับเปนคลองคอดกระ เปนแบบน้ันก็เปนโอกาสท่ีดีที่คลัง
นี้จะมีคนมาใชมากขึ้น หรือหากรัฐบาลประกาศเพ่ิม การเก็บสํารองน้ํามัน โอกาสที่จะมีความตองการใชคลังก็มากขึ้น ก็
เปนโอกาสเพิ่มรายไดของ TPP  สวนการเสนอซ้ือหุน TPP ก็มีนักลงทุนที่สนใจติดตอมา 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี มีผู
ถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน  4,262,313 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,254 หุน 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 513,993,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,254 เสียง   

 
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานป 2559 และการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ไดรายงานใหผูถือหุนทราบวา ตามท่ีบริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของผล
ประกอบการนั้น แตในป 2559  บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 69 ลานบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 545 ลานบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไมสามารถจายเงินปนผลได ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรใหงดการ
จายเงินปนผลสําหรับป 2559 

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเร่ืองการงดจายเงินปนผลสําหรับป 
2559 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงดการจายเงิน
ปนผลสําหรับป 2559 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,254 หุน 

 
 

 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2559 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 513,993,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,254 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม และไดทําหนาที่แทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ กลาววา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ จะตองคัดเลือกจาก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความเช่ียวชาญ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรร
หาอยางครบถวน โดยตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับปนี้กรรมการท่ีตองออกตามวาระมีอยูจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน กรรมการ 
3. นายสุทัศน ขันเจริญสุข กรรมการ 

ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระน้ี ออกจากหองประชุม จนกวาการพิจารณาในวาระน้ีจะแลวเสร็จ  

พรอมท้ังไดชี้แจงเพิ่มเติมวาหากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 
7 ทาน โดยชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เปนดังนี้ 

- นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล , นายสุทัศน ขันเจริญสุข 
กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ประธานฯ ไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 3 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนสําหรับเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งน้ี การลงมติในวาระนี้ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี ไมมีผูถือ
หุนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,254 หุน 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2559 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 513,993,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,254 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม และไดทําหนาที่แทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ กลาววา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ จะตองคัดเลือกจาก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความเช่ียวชาญ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรร
หาอยางครบถวน โดยตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับปนี้กรรมการท่ีตองออกตามวาระมีอยูจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน กรรมการ 
3. นายสุทัศน ขันเจริญสุข กรรมการ 

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระน้ี ออกจากหองประชุม จนกวาการพิจารณาในวาระน้ีจะแลวเสร็จ  

พรอมท้ังไดชี้แจงเพิ่มเติมวาหากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 
7 ทาน โดยชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เปนดังนี้ 

- นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล , นายสุทัศน ขันเจริญสุข 
กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ประธานฯ ไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 3 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนสําหรับเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี ไมมีผูถือ
หุนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,254 หุน 
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ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 5 เปนรายบุคคล เปนดังนี้ 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายประสิทธ์ิ ธีรรัตนบงกช, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน และนายสุทัศน ขันเจริญสุข 
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงรายบุคคล เปนดังนี้ 
นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช 
เห็นดวย  จํานวน 513,993,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,254 เสียง   
นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน 
เห็นดวย  จํานวน 509,202,162 เสียง คิดเปนรอยละ 99.0679 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 4,791,092 เสียง คิดเปนรอยละ 0.9321 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,254 เสียง   
นายสุทัศน  ขันเจริญสุข 
เห็นดวย  จํานวน 513,992,554 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,254 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. นายชํานิ  จันทรฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยรายชื่อและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนดังนี้ 
- นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศกฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล , นายสุทัศน ขันเจริญสุข 

กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 

ประธานฯ  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560  โดยไดมอบหมายให   
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม
พิจารณา 

 
 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาววา ที่ผานมาบริษัทฯ 
มีคาตอบแทน 3 รูปแบบ คือ คาตอบแทนประจํารายเดือน คาตอบแทนเบ้ียประชุม และคาตอบแทนโบนัสจากการ
ดําเนินงาน แตจากผลการดําเนินงานบริษัทฯที่ผานมาประสบภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง จึงไดตัดผลตอบแทนในสวน
คาตอบแทนรายเดือนออก เหลือเพียงคาตอบแทนเบ้ียประชุม กับคาตอบแทนโบนัสกรรมการหากมีกําไร ตามที่ทาน
ประธานฯ เรียนใหทราบวาบริษัทฯไมมีปนผล เพราะมีขาดทุนสะสมอยางตอเนื่อง ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงมีเพียง
คาตอบแทนเบ้ียประชุมแตละครั้งเทาน้ัน  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดพิจารณาอยางรอบคอบเห็นสมควรใหปรับ
คาตอบแทนเบ้ียประชุมกรรมการ  ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัทฯ ในปจจุบัน คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 
และกําหนดวงเงินของคาตอบแทนกรรมการในป 2560 ไมเกินวงเงิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาเบ้ียประชุม 
บาท / ครั้ง 

 2559 2560 
ประธานกรรมการ 12,500 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 12,500 25,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 20,000 

ในสวนโบนัสของกรรมการ ที่ผานมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในป 
2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 69 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จํานวน 545 ลานบาท จึงเสนอใหงดจายโบนัสกรรมการประจําป 2559 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2559 โดยการลงมติในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 104 หุน 
ทําใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,358 หุน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม อนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 512,693,358 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7471 
ไมเห็นดวย จํานวน 1,300,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2529 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,358 เสียง   
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

 
 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาววา ที่ผานมาบริษัทฯ 
มีคาตอบแทน 3 รูปแบบ คือ คาตอบแทนประจํารายเดือน คาตอบแทนเบ้ียประชุม และคาตอบแทนโบนัสจากการ
ดําเนินงาน แตจากผลการดําเนินงานบริษัทฯที่ผานมาประสบภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง จึงไดตัดผลตอบแทนในสวน
คาตอบแทนรายเดือนออก เหลือเพียงคาตอบแทนเบ้ียประชุม กับคาตอบแทนโบนัสกรรมการหากมีกําไร ตามที่ทาน
ประธานฯ เรียนใหทราบวาบริษัทฯไมมีปนผล เพราะมีขาดทุนสะสมอยางตอเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีเพียง
คาตอบแทนเบ้ียประชุมแตละครั้งเทาน้ัน  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดพิจารณาอยางรอบคอบเห็นสมควรใหปรับ
คาตอบแทนเบ้ียประชุมกรรมการ  ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัทฯ ในปจจุบัน คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 
และกําหนดวงเงินของคาตอบแทนกรรมการในป 2560 ไมเกินวงเงิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาเบ้ียประชุม 
บาท / ครั้ง 

 2559 2560 
ประธานกรรมการ 12,500 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 12,500 25,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 20,000 

ในสวนโบนัสของกรรมการ ที่ผานมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในป 
2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 69 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จํานวน 545 ลานบาท จึงเสนอใหงดจายโบนัสกรรมการประจําป 2559 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2559 โดยการลงมติในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 104 หุน 
ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,358 หุน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม อนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 512,693,358 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7471 
ไมเห็นดวย จํานวน 1,300,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2529 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,358 เสียง   
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 

โดยไดมอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 โดยมีรายนามของผูสอบ
บัญชี ดังนี้ 
1. นางพูนนารถ     เผาเจรญิ      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  5238 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 3 ป หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3853 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 5 ป หรือ 
3. นายเติมพงษ      โอปนพันธุ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4501  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 4 ป 

 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นทําหนาที่แทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 

 ป 2560 ป 2559 เพ่ิม (ลด) 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 800,000 750,000 50,000 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 835,000 785,000 50,000 
รวม 1,635,000 1,535,000 100,000 

 คาตอบแทนในป 2560 นี้ เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 100,000 บาท ซึ่งคาสอบบัญชีป 2559 ขางตนไมรวม
คาบริการอื่น (Non-audit fee) จํานวน 26,822 บาท 

ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย สอบถามเก่ียวกับคาสอบบัญชีที่ขึ้นทุกป และปตอไปก็จะขึ้น แต

เงินปนผลถูกหยุด จึงขอใหบริษัท สนง.อีวาย ชวยตอบขอซักถามวาการขึ้นคาสอบบัญชีคร้ังนี้ ขึ้นจากเน้ืองานเพิ่มขึ้น หรือ
เพิ่มจากเหตุผลใด และหากเปนไปไดปหนาขอเสนอใหใชผูสอบบัญชีที่เปน local firm เพราะบริษัทฯไมไดทําธุรกรรมอะไร
เพิ่มขึ้น จึงอยากเสนอใหกรรมการชวยให local firm เสนอราคาเขามา เพราะผูสอบบัญชีอยูภายใตการกํากับดูแลโดยสภา
วิชาชีพบัญชี และ กลต.อยูแลว จึงไมเห็นดวยกับการขึ้นคาธรรมเนียมตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

ประธานฯ จึงมอบหมายใหผูสอบบัญชี เปนผูชี้แจงขอซักถาม 
นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ชี้แจงขอซักถามวา หากผูถือหุนไดเห็นงบการเงินแลว ทานจะเห็นวางบ

การเงินของบริษัทฯมีประเด็นอยูพอสมควร ประเด็นที่เปนเร่ืองที่ตองใชการปฏิบัติงาน ใชเวลาการปรึกษาหารือ
คอนขางมาก เชน เร่ืองคดีความ การประเมินผลของคดีความเก่ียวกับเร่ือง going concern บริษัทฯ และการตรวจสอบ
ประมาณการตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองการพิจารณาดอยคา ของคาความนิยมเงินลงทุน หรือการดอยคาของสินทรัพยถาวรใน
สวนที่ไมไดใชงาน เหลานี้เปนประมาณการทางบัญชีที่ตองใชการตรวจสอบคอนขางมาก หากเปรียบเทียบงบการเงินของ 
RPCG จะตางจากงบการเงินทั่วไป ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนเขามาตรวจสอบบริษัทฯ ผูสอบบัญชีไดใชความมุ
มานะของวิชาชีพในการตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน ไดทราบวางบการเงินของบริษัท หนาตาเปนอยางไร 

 
 

การขึ้นคาธรรมเนียมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนช่ัวโมงท่ีไดใชไปทํางานจริงๆ เพื่อใหใกลเคียงกัน ทั้งนี้การท่ี
เปนผูสอบบัญชีอิสระ นั่นหมายความวาคาธรรมเนียมการตรวจสอบตองอยูในเกณฑของราคาตลาด การท่ีเสนอคาสอบ
บัญชีของบริษัท ไมไดใหอยูในเกาะกลุมเทาน้ัน  ไมไดมีความต้ังใจที่จะตองขึ้นเปนธรรมเนียมปฏิบัติ  

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย ไดซักถามตอวา จากการเขาประชุมที่อื่นๆที่ผานมามาก เห็นการ
ขึ้นคาสอบบัญชีโดยเฉพาะกลุม Big Four ขึ้นตลอด ประเด็นนี้ขอเปนบรรทัดฐานวาถาปหนาเราใชการสอบซ้ํา คาดหวังวา 
Big Four จะไมขึ้นคาสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงขอฝากกรรมการพิจารณาดวย ความรูสึกของชมรมผูถือหุนไทย ภายใต
สมาคมผูถือหุนไทย อยากเห็นบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะผูสอบบัญชี Local Firm โตไปกับตลาดทุน ปจจุบันตลาดทุนได
ขยายตัวออกไปใหญมาก ลาสุดที่ผานมา ไปดูตลาดหลักทรัพยฯท่ีเวียงจันทน ไดพบกับ Big Four 2 ราย คาสอบบัญชีไมได
ขึ้นอะไรมาก ทั้งท่ีธุรกิจก็ขยายโตแตไมขอเอยชื่อ ผมก็ไดรับสวนคาความนิยมอะไรบางเร่ืองเก่ียวกับผูสอบบัญชีไทย ฝาก
ตัวแทนตลาดฯ ฝากสนับสนุนกลุมของ Local Firm และชวยพัฒนาใหสามารถเติบโตไปกับตลาดทุนเรา และคาดหวังวา
ผูสอบบัญชีไทยจะโตไปในอนาคต 

ผูถือหุน ซักถามวา ไดฟงจากผูสอบบัญชีแลว ไมมีเหตุมีผลวารายการตางๆท่ีเกิดขึ้น อยางคดีความ ก็ไมไดทํา
อะไรเลย รออยางเดียว อีก 10 ปถึงจะจบดวยซํ้าไป และในเร่ืองๆอื่นอีกหลายๆเร่ือง ก็ไมไดสลับซับซอนเลย จึงอยาก
สอบถามผูสอบบัญชีวาดวยเหตุผลอะไร คาสอบบัญชีจะลดลงได เพราะตอนนี้คาสอบบัญชีเกือบจะทุกบริษัทนอยมากที่จะ
ลด มีแตจะขึ้น แตมีคร้ังเดียวที่ผานมาคาสอบบัญชีเขาลด เพราะธุรกรรมเขาลดลง  

นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา ในเรื่องของคดีความ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของขอมูลคดีความ 
เชน มีคําส่ังศาลออกมาเพ่ิม มี action ของฝายคูกรณี คือส่ิงเหลาน้ีเปนขอมูลที่ตองมา update วาจะมีผลอยางไรตอบริษัทฯ 
ในเร่ืองของการเปดเผยขอมูล สวนในเร่ืองของการทํา impairment ซึ่งที่ผานมาไดเคยชี้แจงวา เราตองทดสอบของการดอยคา 
เงินลงทุนของสินทรัพยถาวรอะไรก็แลวแต ซึ่งเปนส่ิงท่ีตองทดสอบทุกป เนื่องจากวาเปนขอกําหนดของมาตรฐานวาการ
ทดสอบการดอยคาตองทําทุกป การทําดังกลาวก็ไมไดงายนัก เนื่องจากวาการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนบริษัทตอง
ใชวิธีรายได คิดกระแสเงินสด ตองพิจารณาจากการเติบโตของรายได อัตราการคิดลด คาตางๆเหลานี้เปนตน ดังนั้น ก็ไมได
งายนัก ในสวนของคาสอบบัญชี อาจจะมีบางบริษัทจริงๆท่ีลดคาสอบบัญชีใหกรณีธุรกิจเขาลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของรายการ transaction ที่เกิดขึ้น 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย ผูถือหุน สอบถามวา กรณีคดีความ บริษัทคูกรณีมีผูสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ
หรือไม และหากเปนผูสอบบัญชีเดียวกันจะมีเหตุขัดแยงหรือไม ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทคูกรณี 

นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ตอบขอซักถามวา บริษัทท่ีเปนคูกรณีของบริษัทฯ ไมไดตรวจสอบโดย 
บริษัท สนง.อีวาย 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย สอบถามเสริมวา จากที่ผูถือหุนทานหน่ึงที่แจงวาบางบริษัทก็ลด
คาสอบบัญชี นั้น เปนบริษัท Local Firm เปนผูสอบบัญชีไทยขึ้นตามเนื้องานจริง แตสวนใหญของ Big four บางบริษัทขึ้น
ตามอัตราเงินเฟอของประเทศไทย แตบริษัทฯเราซึ่งอยูตัวแลวก็ไมควรจะขึ้นแลวไมเชนนั้นอีก 2-3 ปก็เจอเปน 2 ลานบาท
พอดี ก็ฝากตัวแทนตลาดหลักทรัพยฯ ดวย 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลาวขอบคุณผูถือหุนเกี่ยวกับคําแนะนําของผูถือ
หุนเก่ียวกับเร่ืองผูสอบบัญชี จึงอยากให บริษัท สนง.อีวาย ไดรับทราบเกี่ยวกับการปรับขึ้นคาสอบบัญชี หากมีเหตุมีผลมี
ความเหมาะสมกิจการน้ันมีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นทางผูถือหุนก็คงจะยอมรับ แตอยางไรก็ตามในคร้ังน้ีขอใหผูถือหุน
พิจารณาไปกอนเพราะเปนความตอเนื่องของการทํากิจกรรม ซึ่งตองยอมรับวาบริษัทฯและกลุมบริษัทเองก็มีความซับซอน
พอสมควรในเรื่องของงบบัญชีในเร่ืองการจัดการไมวาจะเปนเร่ืองของ impairment และความซับซอนบางอยางกรณีการ
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 

โดยไดมอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 โดยมีรายนามของผูสอบ
บัญชี ดังนี้ 
1. นางพูนนารถ     เผาเจริญ      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  5238 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 3 ป หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3853 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 5 ป หรือ 
3. นายเติมพงษ      โอปนพันธุ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4501  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลวเปนเวลา 4 ป 

 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นทําหนาที่แทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 

 ป 2560 ป 2559 เพ่ิม (ลด) 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 800,000 750,000 50,000 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 835,000 785,000 50,000 
รวม 1,635,000 1,535,000 100,000 

 คาตอบแทนในป 2560 นี้ เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 100,000 บาท ซึ่งคาสอบบัญชีป 2559 ขางตนไมรวม
คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) จํานวน 26,822 บาท 

ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย สอบถามเก่ียวกับคาสอบบัญชีที่ขึ้นทุกป และปตอไปก็จะขึ้น แต

เงินปนผลถูกหยุด จึงขอใหบริษัท สนง.อีวาย ชวยตอบขอซักถามวาการขึ้นคาสอบบัญชีคร้ังนี้ ขึ้นจากเน้ืองานเพิ่มขึ้น หรือ
เพิ่มจากเหตุผลใด และหากเปนไปไดปหนาขอเสนอใหใชผูสอบบัญชีที่เปน local firm เพราะบริษัทฯไมไดทําธุรกรรมอะไร
เพิ่มขึ้น จึงอยากเสนอใหกรรมการชวยให local firm เสนอราคาเขามา เพราะผูสอบบัญชีอยูภายใตการกํากับดูแลโดยสภา
วิชาชีพบัญชี และ กลต.อยูแลว จึงไมเห็นดวยกับการขึ้นคาธรรมเนียมตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

ประธานฯ จึงมอบหมายใหผูสอบบัญชี เปนผูชี้แจงขอซักถาม 
นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ชี้แจงขอซักถามวา หากผูถือหุนไดเห็นงบการเงินแลว ทานจะเห็นวางบ

การเงินของบริษัทฯมีประเด็นอยูพอสมควร ประเด็นที่เปนเร่ืองที่ตองใชการปฏิบัติงาน ใชเวลาการปรึกษาหารือ
คอนขางมาก เชน เร่ืองคดีความ การประเมินผลของคดีความเก่ียวกับเร่ือง going concern บริษัทฯ และการตรวจสอบ
ประมาณการตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองการพิจารณาดอยคา ของคาความนิยมเงินลงทุน หรือการดอยคาของสินทรัพยถาวรใน
สวนที่ไมไดใชงาน เหลานี้เปนประมาณการทางบัญชีที่ตองใชการตรวจสอบคอนขางมาก หากเปรียบเทียบงบการเงินของ 
RPCG จะตางจากงบการเงินทั่วไป ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนเขามาตรวจสอบบริษัทฯ ผูสอบบัญชีไดใชความมุ
มานะของวิชาชีพในการตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ไดทราบวางบการเงินของบริษัท หนาตาเปนอยางไร 

 
 

การขึ้นคาธรรมเนียมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนช่ัวโมงท่ีไดใชไปทํางานจริงๆ เพื่อใหใกลเคียงกัน ทั้งนี้การที่
เปนผูสอบบัญชีอิสระ นั่นหมายความวาคาธรรมเนียมการตรวจสอบตองอยูในเกณฑของราคาตลาด การท่ีเสนอคาสอบ
บัญชีของบริษัท ไมไดใหอยูในเกาะกลุมเทาน้ัน  ไมไดมีความต้ังใจที่จะตองขึ้นเปนธรรมเนียมปฏิบัติ  

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย ไดซักถามตอวา จากการเขาประชุมที่อื่นๆที่ผานมามาก เห็นการ
ขึ้นคาสอบบัญชีโดยเฉพาะกลุม Big Four ขึ้นตลอด ประเด็นนี้ขอเปนบรรทัดฐานวาถาปหนาเราใชการสอบซ้ํา คาดหวังวา 
Big Four จะไมขึ้นคาสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงขอฝากกรรมการพิจารณาดวย ความรูสึกของชมรมผูถือหุนไทย ภายใต
สมาคมผูถือหุนไทย อยากเห็นบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะผูสอบบัญชี Local Firm โตไปกับตลาดทุน ปจจุบันตลาดทุนได
ขยายตัวออกไปใหญมาก ลาสุดที่ผานมา ไปดูตลาดหลักทรัพยฯที่เวียงจันทน ไดพบกับ Big Four 2 ราย คาสอบบัญชีไมได
ขึ้นอะไรมาก ทั้งที่ธุรกิจก็ขยายโตแตไมขอเอยชื่อ ผมก็ไดรับสวนคาความนิยมอะไรบางเร่ืองเก่ียวกับผูสอบบัญชีไทย ฝาก
ตัวแทนตลาดฯ ฝากสนับสนุนกลุมของ Local Firm และชวยพัฒนาใหสามารถเติบโตไปกับตลาดทุนเรา และคาดหวังวา
ผูสอบบัญชีไทยจะโตไปในอนาคต 

ผูถือหุน ซักถามวา ไดฟงจากผูสอบบัญชีแลว ไมมีเหตุมีผลวารายการตางๆที่เกิดขึ้น อยางคดีความ ก็ไมไดทํา
อะไรเลย รออยางเดียว อีก 10 ปถึงจะจบดวยซํ้าไป และในเร่ืองๆอื่นอีกหลายๆเร่ือง ก็ไมไดสลับซับซอนเลย จึงอยาก
สอบถามผูสอบบัญชีวาดวยเหตุผลอะไร คาสอบบัญชีจะลดลงได เพราะตอนนี้คาสอบบัญชีเกือบจะทุกบริษัทนอยมากที่จะ
ลด มีแตจะขึ้น แตมีคร้ังเดียวที่ผานมาคาสอบบัญชีเขาลด เพราะธุรกรรมเขาลดลง  

นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา ในเรื่องของคดีความ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของขอมูลคดีความ 
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ในเร่ืองของการเปดเผยขอมูล สวนในเรื่องของการทํา impairment ซึ่งที่ผานมาไดเคยชี้แจงวา เราตองทดสอบของการดอยคา 
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เปน holding company ซึ่งบริษัทฯก็มีบริษัทกลุม บริษัทรวม และลูกของบริษัทรวม  ซึ่งบริษัทฯก็ตองไปเก่ียวของ แมวา
ผูสอบบัญชียังไมไดแตะไปถึงในหลายๆสวน แตบางสวนก็ตองเอาเขามา consol  ในงบดวยเชนกัน สําหรับป 2561 อาจจะ
เปนสวนหนึ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําไปพิจารณาเรื่องน้ีดู 

ประธานฯ ชี้แจงเสริมวา ก็เขาใจผูสอบบัญชีวาบริษัทฯ ยังมีปญหาเก่ียวกับคดี แตไมทราบวาทางกฎหมายทาง 
บริษัท สนง.อีวาย ใชเวลามากนอยแคไหน หากเปนไปไดในสวนนี้ทางที่ปรึกษาของบริษัทอาจชวยไดเก่ียวกับเรื่องคดีบริษัท 
ถาคุยกันไดและชวยคล่ีคลายงาน เพื่อใหผูสอบบัญชี ทํางานไดงายขึ้น เราก็ยินดี และในคดีความของบริษัทฯ ที่ผานมาเรา
ตอบไดทุกประเด็น โดยเฉพาะในแงกฎหมายและขอเท็จจริง ถาชวยไดทางท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท อาจชวยแบงเบา
ภาระได อันนี้เสนอไว แตจากขอคิดเห็นของผูสอบบัญชี ที่ผานมาเรื่องปญหาของบริษัท ที่ซับซอนจริงๆ แตก็ไมไดหมายถึง
อยากใหขึ้นคาสอบบัญชีเพียงแตเขาใจปญหาท่ียุงยากบางของบริษัทฯ 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2560 ตามท่ีเสนอ โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม  
ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,358 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 2560 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 7 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 509,560,518 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1380 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,430,641 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8620 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จํานวน 
จํานวน 

- 
2,199 

เสียง 
เสียง 

  

รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,358 เสียง   
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2  

ประธานฯ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ ไดปรับโครงสรางเปน Holding Company  โดยมีบริษัท 
เพียวพลังงานไทย จํากัด เปนบริษัทแกน โดยมีรายไดจาก 2 กลุมธุรกิจหลัก คือ กลุมธุรกิจพลังงาน และกลุมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ดวยการรวมลงทุน และการรวมบริหารในกิจการอ่ืนที่มีศักยภาพ เพื่อใหครอบคลุมถึงธุรกิจดังกลาว จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 ดังนี้ 

โดยแกไขจากเดิม 
ขอ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก แลกเปล่ียนและจําหนายทรัพยสินโดย

ประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกลาวมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใชประโยชนจากเงินนั้น” 
แกไขเปน 
“ขอ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก แลกเปล่ียน สังหาริมทรัพย หรือ 

อสังหาริมทรัพย และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกลาวมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
และใชประโยชนจากเงินนั้น” 
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ประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกลาวมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใชประโยชนจากเงินนั้น” 
แกไขเปน 
“ขอ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก แลกเปล่ียน สังหาริมทรัพย หรือ 

อสังหาริมทรัพย และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกลาวมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
และใชประโยชนจากเงินนั้น” 

 
 

ประธานฯ ขอเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย 
ผูถือหุน สอบถามวา ขอใหประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมในวาระน้ีอีกคร้ัง 
นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท ขอชี้แจงแทนวา ในวาระน้ี เปนขอความของทางราชการ ที่ขอใหมี

การใหระบุใหชัดเจน วา สังหาริมทรัพย หรือ  อสังหาริมทรัพย ซึ่งหมายถึง สามารถรับฝาก รับจํานอง ฯลฯ ที่ดิน และ/หรือ
อาคารอุปกรณ ได จึงตองนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนอีกคร้ัง 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา ถาบริษัทจะเปล่ียนวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ Finance  
หรือเปล่ียนเพื่อจะเปนการดําเนินการดานอสังหาริมทรัพย พรอมใหขอคิดเห็นวา ธุรกิจ Finance บริษัทฯไมมีความชํานาญ 
ขอใหเก็บเงินสดไว เพื่อลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชํานาญ ดานพลังงานทางเลือกดีกวา  

ประธานฯ กลาววา ขอขอบคุณคําแนะนําของผูถือหุน หากบริษัทฯจะเร่ิมดําเนินการธุรกิจดังกลาวบริษัทฯจะ
เรียนแจงและขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของ
บริษัท ขอ 2 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 513,993,358 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 8 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 512,991,717 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8051 
ไมเห็นดวย จํานวน 1,641 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003 
งดออกเสียง จํานวน 1,000,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1946 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 513,993,358 เสียง   

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ ไดกลาววาในวาระน้ี ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพ่ิมเติม 
นายสมภพฯ ผูถือหุน ขอใหตรวจสอบคะแนนในวาระเพ่ิมเงินคาตอบแทนกรรมการ   ไมคิดวาจะมีคะแนนเพียง 

หนึ่งลานสามนาจะมากกวานี้  สําหรับผมเห็นดวย แตไมใชเวลานี้ หากส้ินป 2560 ตัวเลขเปนบวก ผมยินดีทันที มากกวานี้
ก็ไดครับ 

บริษัทฯ ไดชี้แจงวา เดิมบริษัทฯ มีคาตอบแทนกรรมการ ประจํารายเดือน คาเบ้ียประชุม แตเนื่องจากบริษัทฯ 
ไมมีกําไร คณะกรรมการจึงตัดผลตอบแทนรายเดือนออก ใหคงเหลือแตคาเบ้ียประชุม  หากคํานวณคาตอบแทนทั้งป จะมี
จํานวนนอยกวาเดิมมาก ซึ่งปจจุบันสถานการณมีการเปล่ียนแปลงไป กฎเกณฑ กฎหมายขอบังคับตางๆของทั้งตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล ทําใหกรรมการมีความรับผิดชอบตอบริษัท มี Account for liabilities ที่
เพิ่มขึ้น  สะทอนคาตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมา เม่ือเทียบกับคาตอบแทนเดิมหรือบริษัทฯที่อยูใน SET หรือธุรกิจเดียวกัน 
ไมไดสูงจึงเห็นวามีความเหมาะสมกับสถานการณ 
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นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถือหุนไทย ขออธิบายเพิ่มเติมวา ถากรรมการ เรียน IOD จะทราบแนวใน
การปองตัวกรรมการเอง  สวนในการประชุมมีติง  2 เร่ืองคือ การที่ลงมติ ขอใหเปนปากกา และ ในวาระเลือกต้ังกรรมการ 
ถูกตองแลวที่ใหกรรมการนั้นออกจากหองประชุม แตการลงคะแนนเสียง ถาจะใหไดคะแนน CG  ตองลงทุกวาระท้ังเห็น
ดวยและไมเห็นดวยและงดออกเสียง และขอใหผูถือหุน ไดแสดงบทบาทในการถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน
ของผูถือหุน  นอกจากนี้ขอใหบริษัทฯ สนับสนุนใชผูสอบบัญชีไทย (Local Firm)  

นายสิทธิโชค บุญวณิชย ผูถือหุน ไดสอบถาม ความคืบหนาของคดีความและผลการดําเนินงานของ บมจ.
สัมมากรจะมีปนผลหรือไม  

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ประเด็นแรกที่ถามเก่ียวกับการสรุปเร่ืองคดีความ ซึ่งไดแถลงใหทราบในวาระที่ 
2 แลวนั้น จะขอสรุปอีกครั้งวา คดีแรกคณะอนุญาโตตุลาการ ตัดสินใหบริษัทฯชนะ ใหไดรับคาเสียหายประมาณ 1,500 
ลานบาท บวกดอกเบี้ย 7.5% ซึ่งคูกรณีไดแยงวาคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการไมถูกตอง ไมเห็นดวย คูกรณีจึงไปย่ืน 
ตอศาลแพง จากนั้น บริษัทฯไดย่ืนเรื่องคดีไปยังศาลแพงเพื่อบังคับใหคูกรณีไดชําระคาเสียหายตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ศาลแพง จึงใหรวมคดีทั้ง 2 คดีเขาดวยกัน   และบริษัทฯไดรองเรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมอีก 100 
ลานบาท ตอคณะอนุญาโตตุลาการ และคดีแพงอีกคดีบริษัทฯไดเรียกคาเสียหายไปอีก 9,000 ลานบาท และคูกรณีไดรอง
กับคณะอนุญาโตตุลาการ ใหบริษัทฯชําระคาวัตถุดิบ 1,500 ลานบาท คดีนี้ไดมีการสอบพยานไปแลว  สวนเรื่องที่บริษัทฯ
ไปลงทุนกับ บมจ.สัมมากร ที่มีความชํานาญในธุรกิจ  โดยเรามีทีมงานของบริษัทฯเขาไปชวย ณ ขณะนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แมวา
ชวง 3-6 เดือนที่ผานมาตลาดอาจซบเซา ซึ่งบริษัทต้ังใจที่จะทําใหดีขึ้น จากการประชุมสม่ําเสมอก็เห็นวาแนวโนมจะดีขึ้น
เร่ือยๆ โดยจะผลักดันให บมจ.สัมมากร ไดกําไรมากขึ้นไดรับปนผลจาก บมจ.สัมมากร มากขึ้น ผูถือหุน สอบถามวา บริษัท
ฯท่ีมีขาดทุนสะสมอยูนี้ บริษัทฯจะมีกลยุทธอยางไรท่ีจะลางขาดทุนสะสมนี้ไดหรือไม และคดีความตางๆ หากผลออกมาจะ
หักลบกลบหนี้แลวเปนศูนยหรือไม 

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯไดรับคําตัดสินมาแลว 1,500 ลานบาท บวกดอกเบี้ย สวนที่เราติดเขา 
1,500 ลานบาทยังไมสรุป ซึ่งบริษัทฯสูอยางมีขอกฎหมายและขอเท็จจริง โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพและแข็งแกรง ที่ผานมา
การลงทุนในบมจ.สัมมากร ซึ่งเปนธุรกิจใหมที่บริษัทไมมีประสบการณ แตใชการเรียนรูและมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
ที่ดีอยูแลวใหดีขึ้นไปอีก ดังนั้น บริษัทฯจึงเช่ือวา หากมีจังหวะและโอกาสท่ีเหมาะสมประกอบกับทีมงานท่ีมีความซ่ือสัตย 
ต้ังใจ และมีประสบการณ บริษัทจะสามารถทําได อยางไรก็ตามบริษัทตองใชเวลาในการศึกษา แมวาจะยังไมถึงจังหวะท่ีดี
ตอการลงทุน แตบริษัทก็ไดความรูและประสบการณกลับมา วาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพ่ือเปนบทเรียน ยกตัวอยาง
เชนมีผูมาเสนอ โรงไฟฟาขยะชีวมวลซ่ึงตรงกับแนวทางท่ีบริษัทตองการลงทุน แตบริษัทศึกษาแลวพบวามีปญหาดาน
วัตถุดิบคลายกับโซลา บริษัทจึงตัดสินใจไมลงทุน ขณะน้ีบริษัทไดศึกษาธุรกิจใหมดวยความรอบคอบ ซึ่งตองใชเวลา เพราะ
การใชเงินของผูถือหุนคุมคา 

สวนคําถามเกี่ยวกับเรื่องขาดทุนสะสมและการจายเงินปนผลของบริษัท ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ 
ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูตอบขอซักถามวา ถากิจการเร่ิม turn around คิดวาการจายเงินปน
ผลสามารถทําได กระบวนการที่จะจัดการขาดทุนสะสมทางดานการเงินสามารถทําได ขณะเดียวกันบริษัทก็พยายาม
แสวงหาหลายๆทางเลือกเพื่อใหบริษัทรวม และบริษัทยอยที่อยูในขณะนี้มี performance ที่ดีขึ้น  

ผูถือหุน สอบถามเร่ือง บจก.ไทยพับลิคพอรต  (TPP)  วา ผูถือหุนใหญเปนใคร บริษัทฯมีสวนเขาไปบริหาร
หรือไม การจายปนผลมาจากผลกําไรใชหรือไม  มีผูมาเชาถังเต็มทั้ง 320ลานลิตรหรือไม ถาใชคาดวาจะมีการรับรูกําไร
ตามสัดสวน 30% ประมาณเทาไรตอป การต้ังดอยคาจํานวน  139 ลานบาท และที่มีผูมาเสนอซื้อหุน จะขายหรือไม  และ
ไดสอบถามเพิ่มเติมในหนา 75 ของรายงานประจําป ในเรื่องยื่นเพื่อขอสัมปทาน ประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ และหนา 
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102 คดีผูถือหุนย่ืนตอศาลขอเพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุน หากศาลกลับคําตัดสิน  จะมีผลกับเงินลงทุนของ
บริษัท หรือไม 

บริษัทฯ ไดตอบขอซักถามวา ผูถือหุนใหญในTPP คือคุณสมบัติ พานิชชีวะ บริษัทมีตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ
แตไมมีสวนรวมในการบริหาร และ TPP มีผลการประกอบการกําไร แตการจายปนผลนั้นเปนการจายจากกําไรสะสม สวน
ประมาณการกําไรจากการใหเชาถังทั้งหมด ตามสัดสวนท่ีบริษัทฯจะไดรับนั้น ณ ตอนนี้ยังใหคําตอบไมได เพราะยังไม
ทราบรายละเอียด เงื่อนไขการเชาแตละราย สวนการตั้งดอยคา139 ลานบาทน้ันเปนการตั้งประมาณการตามธุรกิจปจจุบัน 
แลวทํา discount cash flow เปรียบเทียบกับราคาซ้ือมา แลวนําไปหักออกจากคาความนิยม ซึ่งตามหลักการบัญชีไม
สามารถกลับรายการนี้ได 

 นอกจากน้ียังไดชี้แจงเพิ่มวา การลงทุนในTPP นั้น บริษัทฯไดไปลงทุนตามสถานการณ โดยขณะน้ันราคา
น้ํามันสูง และมีความตองการใชน้ํามันมาก รัฐบาลวางแผนจะเพ่ิมสํารองนํ้ามัน โดยการประกาศเพิ่มสํารองนํ้ามัน 
เพราะฉะน้ันโรงกล่ันทุกโรงกล่ันไมมีที่ดินเหลือ หากประกาศเพิ่มปริมาณสํารองน้ํามัน บริษัทก็นาจะมีโอกาสที่จะมีคนเชา
จํานวนมาก แตรัฐบาลกลับลดปริมาณสํารองนํ้ามัน ทําใหโรงกล่ันมีถังวางมากขึ้น และสถานการณราคานํ้ามันตกตํ่าจาก
ราคา 200 เหรียญ เหลือเพียง 50 เหรียญ จึงไมมีใครเก็บน้ํามันไว เพราะมีผลขาดทุนมาก กรณีผูมาเสนอขอซ้ือหุนTPPนั้น  
คณะกรรมการมีมติในหลักการเร่ืองการขาย TPP ขายในกรอบราคาที่ไมตํ่ากวา Book Value แตการขายจะขึ้นอยูกับ
สถานการณ วาผลตอบแทนแบบไหนไดประโยชนกับบริษัทมากที่สุด สวนในเร่ืองคดี หากศาลกลับคําตัดสิน การซื้อขายหุน 
TPP ของบริษัทจะเปนโมฆะ ผูขายจะตองคืนเงินคาหุน TPP ใหบริษัทฯ 

ผูถือหุนไดสอบถามวา ธุรกิจไบโอดีเซลเปนอยางไร มีการเสนอขายใหกับโรงกลั่นหรือไม และการต้ังดอยคาของ
สินทรัพย และแนวทางจะดําเนินการอยางไร 

บริษัทฯไดตอบขอซักถามวา จากนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมไบโอดีเซล ใหโรงกล่ันทุกโรงตองผสมไบโอดีเซล
ในน้ํามันดีเซลทุกหยดท่ีออกจากโรงกล่ัน จาก 2% เปน 5% อาจถึง 20%  บริษัทก็ตัดสินใจตองทําตามกฎหมาย ไมเชนนั้น
น้ํามัน 2 ลานลิตรที่ผลิตจากโรงกล่ัน RPC  จะขายไมได   ในขณะท่ีนโยบายของรัฐฯ สงเสริมนั้น ผลประกอบการดีมากและ
ธนาคารใหการสนับสนุนใหกู 100 % แตพอไมมีนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนเร่ืองนี้ และลูกคารายใหญคือ RPCหยุดโรง
กล่ันเพราะไมมีวัตถุดิบ  ทําใหเราตองหยุดโรงกล่ันไบโอดีเซล  การตั้งดอยคาของสินทรัพยในไบโอดีเซลไดต้ังดอยคาเงิน
กูยืมทั้งหมด สวนเงินลงทุนต้ังบางสวนจํานวน 81 ลานบาท  สวนการเสนอขายไบโอดีเซล คอนขางยากเพราะตนทุนผลิต
สูง เพราะตลาดน้ํามันปาลมในไทย แพงกวาตางประเทศ  แตถาในอนาคตสถานการณตลาดน้ํามันปาลมราคาลดลง ผลิตมี
กําไร บริษัทฯพรอมดําเนินการตอ  

นายเกรียงกมล ธีระศักด์ิโสภณ   สอบถามเร่ือง การขายหุนของ เพียวสัมมากรฯ ที่มีผลกําไรดี เพราะยังไมมี
โครงการไหนที่ตองใชเงินลงทุน ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯถือหุน บจก.เพียวสัมมากรฯ 44%  แมจะขายหุนไป
หมดแลว แตก็ยังมีสิทธิรับรูกําไรตามสัดสวน 48%ที่ถือในบมจ.สัมมากร เนื่องจาก บจก.เพียวสัมมากรฯ ตองมีแผนงาน
ปรับปรุงอีกมาก และลดรายการที่เก่ียวโยง เพื่อใหการบริหารงานในเพียวสัมมากรมีความคลองตัว  

ผูถือหุน ขอแนะนําวา บริษัทฯ ควรจะประชาสัมพันธภาพลักษณและองคกร เชน ปายบริษัทฯ หรือ แบรนด
สินคาบริษัทฯ ที่เพียวเพลสและขอช่ืนชมภาพลักษณของทานประธานฯและบริษัทฯ ที่มีธรรมาภิบาลสูงมาก ไมแพ CEO 
ของบริษัทไหนเลย 

ประธานฯ ขอบคุณคําแนะนํา  
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

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

เลิกประชุมเวลา 16.23 น. 

……………………………………. 
     (นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล) 
           ประธานที่ประชุม 

……………………………………….. 
      (นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร ) 

เลขานุการบริษัท 
 ผูบันทึกการประชุม 

ขอมูลเบื้องตน ของกรรมการท่ีจะครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม

ชื่อ-สกุล :
อายุ (ป) :
ตําแหนงปจจุบัน :
ตําแหนงที่เสนอ : 
คุณวุฒทิางการศึกษา :
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 

นายสัจจา เจนธรรมนุกลู
64 ป
กรรมการ / รก.กรรมการผูจัดการ / ประธานกรรมการ
กรรมการ

- วศ.บ. (ไฟฟา)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ธนบุร)ี
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย

- DAP: Directors Accreditation Program 20/2004 
สดัสวนการถือหุนในบริษัท : (1) 22,734,592 หุน 1.742 %
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 22 ป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2538-ปจจบัุน กรรมการ / ประธานกรรมการ

/ รก.กรรมการผูจัดการ
บริษัท อารพีซีจี จาํกัด (มหาชน)

2555-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
2558-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด
2544-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด
2544-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด
2555-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด
2555-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท ซุปเปอรเพยีวแกส จํากัด
2541-ปจจบัุน ประธานกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด
2544-2557 กรรมการ บริษัท จตุรทิศ ขนสง จํากัด
2550-2552,2557 กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด
2549-2553 กรรมการ บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท
2546-2556 กรรมการ บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง, บจก.จตุจักร ออยล
2545-2556 กรรมการ บจก.เพียวอินเตอรเทรด, บจก.ทศทศิโลจิสติกส
2538-2556 กรรมการ บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน :
บริษัทจดทะเบียนอืน่ 1แหง
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6 แหง
-ไมม-ี

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และเห็นชอบให นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัท
มหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความรูความสามารถเหมาะสม
ดวยคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี

การเขารวมประชมุในรอบป 2560 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท
- ประชมุสามัญผูถือหุน

6 / 6 ครั้ง
1 / 1 ครั้ง




