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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 
ณ หอง Sky Park ช้ัน 14 

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

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผูจัดการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  กรรมการ 
4. นายสุทัศน ขันเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6. นายชํานิ จันทรฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

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

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท และผูจัดการท่ัวไปสายบริหารและการเงิน กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสู
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ของ บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานวา
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชําระแลว ณ ปจจุบัน เทากับ 1,304,664,125 บาท มีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
จํานวน 1,304,664,125 หุน และในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทน 
รวมทั้งส้ิน 98 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน  531,924,462 หุน คิดเปนรอยละ 40.7710 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
ซึ่งจํานวนนี้ครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม” 

ดังนั้น “การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ จึงมีผูถือหุนเขารวมประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัทฯ” และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

เลขานุการบริษัท กลาวแนะนํา คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจงวาการประชุมในคร้ังนี้ไดมีผูเขารวมประชุมซึ่ง
เปนตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และแจงวาบริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการดวย โดย
เผยแพรหลักเกณฑใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการ
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บริษัท เปนการลวงหนาบนเว็บไซตบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุน
เสนอระเบียบวาระและช่ือผูใดใหพิจารณา พรอมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออก
เสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติวา เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ไดทําการเผยแพรไวในเวบไซต (website) ของ
บริษัทฯ และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยในสวนของวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 36 กําหนดวาผูถือหุนรายหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับ
จํานวนหุนที่ถืออยู หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอจํานวนหุนหนึ่งหุน และการลงคะแนนในแตวาระการ
ประชุม ผูถือหุนจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 3 ทาง คือ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง
เทานั้น และในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนรายน้ันจะงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
ยกเวนการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการที่ไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ 

โดยชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้ 

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

วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เปนมติของที่ประชุม 

สวนวาระท่ี 2  
เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนน 

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

ในสวนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงที่ไดรับ จะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะแลว   ในกรณีที่มีผูลงคะแนนคัดคาน หรือ งดออกเสียง เปนจํานวนมาก บริษัทฯอาจดําเนินวาระการ
ประชุมถัดไปในระหวางที่รอผลการนับคะแนน และจะแจงผลการนับคะแนนใหผูถือหุนทราบทันทีที่การนับคะแนนแลวเสร็จ 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เร่ิมดําเนินการประชุม โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 10 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบรายงานการประชุมแลวเห็นวาถูกตองตามที่ที่ประชุมไดมีมติไวทุก
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ประการ จึงไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหนา 6 ถึง หนา 22 นอกจากนั้น บริษัทฯไดเผยแพรใน 
website ของบริษัทแลว ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2560 เปนตนมา  

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2560 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามหรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 เมษายน 
2560 โดยการลงมติในวาระน้ี  ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ี  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 607,050 หุน  ทําใหผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมมีหุนรวมทั้งส้ิน 532,531,512 หุน 

  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 532,525,622 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 5,890 เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 532,531,512 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2560 

ประธานฯ ไดกลาวในที่ประชุมวา หลายปที่ผานมาทานผูถือหุนคงทราบวา ปจจุบันบริษัทฯมีสถานะเปน 
Holding Company โดยมีการลงทุนและเขาบริหารกิจการ ซึ่งประกอบดวยกิจการหลักๆ คือ อสังหาริมทรัพย คลังน้ํามัน 
และปมน้ํามัน โดยภาพรวมในกิจการอสังหาริมทรัพย บริษัทฯไดรับเงินปนผลมาทุกป มากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาวการณ 
สวนคลังน้ํามันที่บริษัทฯ ถือหุนอยู 30% มีผลประกอบการดีขึ้นมาโดยลําดับ โดยเฉพาะปนี้เทาที่ทราบ ถังน้ํามันมีผูเชาเต็ม
เกือบ 100% และมีการปนผลใหบริษัทฯ สวนปมน้ํามัน ตามที่ทานทราบวาบริษัทฯไดมีการรวมมือกับ ESSO ซึ่งอีกสักครู
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด จะเปนผูกลาวรายงานรายละเอียดใหทราบ   

ประธานฯ ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหที่ประชุมทราบวาในป 2560  บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ขายและบริการ ทั้งส้ินจํานวน 2,438 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 2,255 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยอัน โดย
รายไดสวนใหญมาจากธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน สวนจํานวนลิตรที่ขาย volume เทาเดิม รายไดที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากราคา
น้ํามันที่สูงขึ้น และปนี้บริษัทฯ มีดอยคาของโรงงานเพียวไบโอดีเซลลดลง และมีรายไดอื่นๆ ลดลงเนื่องจากปที่แลว มีรายไดอื่น 
40 ลานบาท เกิดจากมีผูที่มาติดตอซื้อโรงกล่ัน จากนั้นมีการยกเลิกสัญญาจึงเปนเงินที่เปนรายได คาใชจายปน้ีหากเทียบ
กับปที่แลวลดลงเล็กนอย ปที่แลวมีคาใชจาย 298 ลานบาท เทียบกับปที่แลว 279 ลานบาท ทําใหปนี้บริษัทฯ มีขาดทุน 37 
ลานบาท 

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
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นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถาม เก่ียวกับการดําเนินงาน ในงบการเงินหมายเหตุประกอบงบ
การเงินหนา 13 หัวขอที่ 7 เร่ืองเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯลงทุนในกองทุนรวม อยากทราบวาอัตราผลตอบแทนเทาไร 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผูจัดการท่ัวไปสายบริหารและการเงิน ตอบขอซักถามวา อัตราผลตอบแทน
ประมาณ 1.7% ถึง 2% ของเงินกองทุนที่ลงทุนชั่วคราว ซึ่งจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากออมทรัพย 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ไดกลาววา อยากบอกวานักลงทุนจะลงทุนในกองทุนรวม สามารถลงทุน
เอง ไมตองผาน RPC ความหมายคือวา บริษัทฯนาจะบริหารเงินกอนนี้ไดดีมากกวาที่จะเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวม 

ประธานฯ ไดกลาวเสริมวา เปนการลงทุนระยะส้ันครับ 
นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ไดถามตอวา เงินกอนนี้อยูในงบการเงินมาก่ีปแลวครับ 
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา การลงทุนของบริษัทฯในสวนนี้

เปนการพักเงินไวชั่วคราว กองทุนรวมที่ใชสวนใหญเปน Cash Fund คือ ขายวันนี้พรุงนี้เงินเขา เนื่องจากสถานการณนี้ตอง
มีความระวังในการลงทุน การลงทุนของบริษัท RPC จะตองมีหลายปจจัยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะเร่ือง Project IRR แต
ละอันที่เราจะลงทุน หรือการเลือกหุนแตละตัว ไมใชเร่ืองงาย และในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวนพอสมควร ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ และท้ังทางดานของตลาดหลักทรัพยเอง เงินสวนนี้จึงตองระมัดระวังที่สุดใหกับผูถือหุน เพราะฉะน้ัน บริษัทฯถือ
วาการลงทุนในกองทุนรวมปลอดภัยที่สุด เพราะกองทุนรวมสวนใหญจะถือพันธบัตรของรัฐไว 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา ประเด็นหลักใหญๆ คือวาบริษัทฯตองการที่จะถือ cash ไว 
เพื่อสําหรับเตรียมตัวลงทุนในกิจการที่มองเห็นวามี prospect เพียงแตวาเม่ือปที่แลว เห็นวาทางบริษัทฯมีการศึกษา
เก่ียวกับเร่ืองของพลังงานโซลารรูฟ แบตเตอรร่ีของรถไฟฟา ไมทราบวาจะถือไวอีกนานเทาไรครับ 

ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา เก่ียวกับโซลารรูฟ ถาติดตามสถานการณ ตามจริงบริษัทฯมีเกณฑหากการ
ลงทุนตองมี IRR อยางตํ่า 12% เม่ือเราเขาไปศึกษาแลว ในชวงเวลาระยะส้ันเทานั้น บริษัทฯ มีลงทุนไปแลวในจํานวนที่
นอยแตไดผลตอบแทน 12%  แตหลังจากนั้น การแขงขัน และกติกาของรัฐฯก็เปล่ียน ทานคงจะทราบวา ณ ขณะนี้ โซลารรูฟ 
หยุดเพราะสวนสนับสนุนจากรัฐบาลยังไมชัดเจน ดังนั้น ที่บริษัทฯเขาไปเจรจาดวย ในโครงการ โซลารรูฟ บางโครงการมี
ผลตอบแทนเพียง 6-7% เราจึงไมลงทุน 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา ประเด็นหลักเก่ียวกับเร่ืองของเงินกองทุนรวม ทานเรียนวาถือ
ไวเพื่อที่จะพักเงิน คือวายังหาธุรกิจที่จะลงทุนตอไปไมไดจริงๆใชหรือไมครับ 

ประธานฯ ตอบวา ใชครับ, ที่ลงทุนและเห็นวาคุมคาทั้งความเส่ียงทั้งเงินลงทุน อยางที่เรียนใหทราบวา โซลารรูฟ 
หากเราลงทุนเราตองได 12% เปนอยางตํ่า ถาไมเชนนั้นก็จะไมลงทุน 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา  Asset ของบริษัทฯ หนาที่ 25 หัวขอที่ 17 บริษัทฯ มีสินทรัพย
ที่หยุดใชงานแลว 947 ลานบาท ตรงน้ีไมสามารถทําอะไรใหเกิด 12% ไดอยูแลว มีแผนอะไรบางครับ 

ประธานฯ ตอบวา สินทรัพยนี้ คือ โรงกล่ันที่หยุดไปเพราะจากปญหากับ ปตท.เนื่องจากไมมีวัตถุดิบ สงผลให
สินทรัพยอีกตัวหนึ่ง คือ โรงกล่ันไบโอดีเซล ก็หยุดไปดวย เนื่องจากบริษัทฯ เปนลูกคาหลักของโรงกล่ันไบโอดีเซล ณ ขณะนี้
โรงกล่ันที่หยุดไปไดมีการประกาศขาย ตามที่ทราบวาปที่แลว มีคนมาสนใจลงทุนและวางเงินจํานวน 40 ลานบาทที่จะซ้ือ
แตผมเขาใจวาเขาอาจมีปญหาเก่ียวกับเร่ืองใบอนุญาตในประเทศท่ีเขาจะไปตั้ง แตเม่ือหมดสัญญาซื้อขายในระยะเวลา
การวางมัดจํา และไมไดมาตอสัญญาหรือจายเงินเพิ่มตามสัญญา บริษัทฯจึงไดยึดเงินมัดจํา 40 ลานบาท และน่ีคือสถานะ
ของโรงกล่ันอันแรก สวนโรงกล่ันไบโอดีเซล ณ ขณะนี้มีผูมาเชาใชบางสวน ซึ่งไดคาเชาเดือนละประมาณ 1 ลานบาท 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา โรงกล่ันไบโอดีเซล มูลคาทรัพยสินเทาไรครับ 
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ประธานฯ ตอบวา เร่ิมการกอสรางทรัพยสินราคาประมาณ 600 ลานบาท แตราคาปจจุบันประมาณ 400 ลานบาท 
โรงกล่ันไบโอดีเซล ที่ผานมาเดิมไดดําเนินตามนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอด แตหากตองมีการฟนขึ้นมา ก็ตองดูสถานการณ 
หากรัฐบาลไมสนับสนุนก็จะดําเนินตอไปไดยาก 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา เหตุผลที่ขาดทุน 2 ปซอน ชวยอธิบายในรายละเอียดดวยครับ 
ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา การ

ขาดทุนหลักๆมาจากบริษัทยอยกับโรงงานที่ไมได operate สวนของเพียวไบโอดีเซล ไดมีการตัดคาเส่ือมทุกปๆละประมาณ 
20-21 ลานบาท  สวนท่ีสองก็คือ performance ของ บจก.เพียวพลังงานไทย ( PTEC) เนื่องจากเกิดการผันผวนในตลาด
น้ํามันพอสมควร คาการตลาดตกไปเม่ือเทียบกับป 2559 และก็ทํามาอยางตอเนื่อง และประกอบกับแบรนดของเพียว
พลังงานไทย ยังไมคอยเปนที่ยอมรับเทาไรในตลาด consumer ซึ่งประธานฯ ก็จะเรียนใหทราบตอไปเก่ียวกับหลักการท่ี
บริษัทฯกําลัง transform อะไรบางอยางเก่ียวกับ PTEC จึงขอเรียนใหทราบวาการขาดทุนหลักๆมาจาก 2 สวนนี้ครับ 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา เพียวพลังงานไทย คือ PTEC ใชหรือไม รายไดและกําไรของ
เพียวพลังงานไทย ในป 2559 มีเทาไรครับ 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา ใชครับ performance ของป  
2559 ยอมรับวาบริษัทฯไดรับปนผลจากกําไรของบริษัทรวมคอนขางสูง 

ประธานฯ มอบหมายให นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผูจัดการท่ัวไปสายบริหารและการเงิน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดวา รายไดมีอยู 2,200 ลานบาท เปนรายไดจาก PTEC และเหตุผลที่ขาดทุน 2 ปซอน เนื่องจากดอยคาของ
ทรัพยสินสวนใหญจากการหยุดใชงาน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่จะตองมีการดอยคากับกิจการที่เราหยุดการใชงาน 
จึงมีผลขาดทุนจากดอยคาในป 2559 มี 101 ลานบาท มีผลขาดทุนในป 2559 เทากับ 69 ลานบาท ดังนั้น ถาตัดดอยคา
ออกบริษัทฯ จะมีกําไรอยู  และในป 2560 ที่มีผลขาดทุนเกิดจากบริษัทฯ ไดรับสวนแบงจากเงินลงทุนจากบริษัทรวมนอย
กวาป 2559 คะ 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา หมายความวาในส่ิงที่ดําเนินกิจการหลักๆก็ไมสามารถทํา
อะไรได ไมสามารถทําใหมัน over ไปกวาส่ิงที่มันเลิกดําเนินกิจการไปแลวได หลักๆคือประมาณน้ันใชหรือไม 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผูจัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ได ตอบเสริมวา ป 2559 บริษัทฯต้ังดอยคา
คอนขางมาก จากการที่เราหยุดใชงาน สวนการดอยคาของป 2560 จะเห็นวามีไมมากนัก จะมีเฉพาะเปนบางรายการที่ได
มีการประเมินดอยคาใหม แตการดอยคาคร้ังนี้เปนการดอยคาจํานวนสูงมากที่มีการบันทึกไปแลว จะไมมีการบันทึกมากไป
กวานี้อีกแลว หมายถึงปจจุบันตีมูลคาทรัพยสินตํ่าสุดแลว  สวนรายไดและตนทุนในงบการเงินรวม ตามท่ีชี้แจงเปนรายได
จากเพียวพลังงานไทย คะ 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ ถามตอวา หมายเหตุประกอบงบหนา 37 หัวขอที่ 24 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
บริษัทมีหนี้สินเปนเงินสนับสนุนปรับปรุงสถานีบริการน้ํามันลวงหนายอด  78.7 ลานบาทนี้ มาจาก ESSO ใชหรือไม ซึ่งผม
ตามขาว Elcid มา บอกวามีสาขาเพียวพลังงานไทยท้ังส้ิน 49 สาขา จะมีการขยายสาขาอีกหรือไมครับ 

ประธานฯ กลาวเสริมวา ใชครับ, มีการขยายสาขาอีก โดยรายละเอียดในเร่ืองนี้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด จะเปนผูรายงานในเร่ืองธุรกิจสถานีบริการน้ํามันใหทราบ 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามหมายเหตุประกอบงบ
ในหนาที่ 14 จํานวน 1,800 ลานบาท  ใหผลตอบแทนเพียง 48 ลานบาท คือเทากับ 2.6% เทานั้น ไมทราบฝายจัดการ
บริหารอยางไร จะแกปญหาอยางไร ในหนางบแสดงฐานะทางการเงิน ที่บอกวาเปนงบบริษัทลงทุนในบริษัทรวม 1,800 
ลานบาท และหนาแสดงกําไรขาดทุน 
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ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา การ
ลงทุนบริษัทรวม คือ บมจ.สัมมากร และบจก.ไทยพับลิคพอรต น้ําหนักของการลงทุน 2 บริษัทนี้เปนสําคัญ มูลคาประมาณ 
1,800 ลานบาท ตามที่ไดเรียนวา บมจ.สัมมากร ผลการดําเนินงานในป 2560 ลดลงจากป 2559  

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา คือ ROA ของทาน 2.6% ถูกหรือไม 
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบขอซักถามวา หากคํานวณก็เปนแบบนั้นครับ 
นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา ทานบอกเองใชไหมครับวามองหา Project IRR 12% ถูกใช

หรือไมครับ 
ประธานฯ กลาวตอบวา ไมใชครับ คือ เรียนวาในสวนที่ลงทุนอสังหาริมทรัพยกับ บมจ.สัมมากร หรือวาลงทุน

กับ บจก.ไทยพับลิคพอรต ที่เกาะสีชัง ซึ่งแตละคร้ังที่ลงทุนไดมีการ present ใหกับทานผูถือหุนทราบ อยางอสังหาริมทรัพย 
เราก็ลงทุนตามภาวะธรุกิจของอสังหาฯ 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  ถามวา ทานทราบหรือไมวา ROA ของอุตสาหกรรมเทาไร 
ประธานฯ ตอบวา หากเปนอสังหาฯ ก็ประมาณ 6-8%  
นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ  กลาววา  ROA ของกลุมพลังงานอยูที่ 6.38% กลุมอสังหาฯอยูที่ 7% 

สัมมากร และไทยพับลิคพอรต ของทาน performance อยูที่ 2.6% ซึ่ง 7% นี่คือคาเฉล่ียนะครับ 
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนวา 1,800 ลานบาท เปนตัวเลขท่ีใชจากงบ

การเงินรวม ซึ่งวิธีการคิดคํานวณมูลคาของสินทรัพยจะแตกตางจากงบเด่ียว หากมองเร่ืองเงินลงทุนวาผลตอบแทน return 
on asset เทาไร ใหไปดูที่งบเด่ียว ซึ่งงบเด่ียวจริงแลวเงินลงทุน 1,500 ลานบาท ณ.สถานภาพลาสุด เม่ือ 2 ปที่แลว บมจ.
สัมมากร ผลตอบแทนก็อยูที่คาเฉลี่ยตามที่ทานไดกลาวไว เพียงแต บจก.ไทยพับลิคพอรต เปนการลงทุนในเชิงกลยุทธ ซึ่ง
ทานประธานฯ จะไดชี้แจงในคราวท่ีบริษัทฯ ไดตัดสินใจลงทุนใน บจก.ไทยพับลิคพอรต 

ประธานฯ ไดเรียนวา ในสวนอสังหาฯ จบแลวนะครับ ในสวนของ บจก.ไทยพับลิคพอรต ทานไดลงทุนเม่ือตอน
ที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อจะลงที่ บจก.ไทยพับลิคพอรต หรือไมครับ 

นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ กลาววา ผมไมไดอยูตอนนั้น แตผมเห็นแคคาความนิยมครับ 
ประธานฯ ไดเรียนวา ถาเชนนั้นผมคิดวาเร่ืองมันจะยาวมาก เพราะตองยอนเร่ืองราวลงไปอีก 
นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ กลาววา คงไมตองยอนครับ ถามเพียงวาตอนน้ันซ้ือหุนเทาไร ตอนน้ี

ราคาหุนเทาไร ราคาทางบัญชี 
ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ขณะที่ซื้อหุนราคา 900 ลานบาท (30%) ตอนนี้มูลคาทางบัญชี 783 ลานบาท 
นายกุลเชษฐ ทองผิว  ผูรับมอบฉันทะ ถามตอวา ณ ขณะนี้บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ เพียวพลังงานไทย ใชหรือไม 
ประธานฯ ไดตอบวา ใชครับ 
นายเสถียร เนตรจันทรเรือง ผูรับมอบฉันทะ ไดกลาวและสอบถามวา ผมเห็นดวยหลายๆเร่ืองที่ผูถือหุนได

สอบถาม ซึ่งผมเองอยูมานานต้ังแตเราทําผิด CG 1 ขอ ที่ไมจายเงินเขาไมเปนไร เราก็อางวาเอาใหเปนหลักประกัน ฟองกันไป
ฟองกันมาไมเปนไร ตอนนั้นเงินสดในบริษัทฯมีจายหน้ี 1,500 ลานบาทได แตไมจายไมเปนไร ถือวาเปนเร่ืองของคณะกรรมการ
จัดการ แตเราไปลงทุนใน บจก.ไทยพับลิคพอรต ซึ่งหลังจากลงทุนมีปญหาฟองรองเก่ียวกับที่ดิน ฟองรองเพิกถอนโฉนด 
ผมทราบดีวาเปน NPL เกาของ BBL แลวปญหาตอนหลังนั้นจะจบคดีฟองเพิกถอนโฉนด เราตองขอผานที่ดินรัฐฯ ซึ่งก็เพิ่ง
จะจบเรื่องไป คือรัฐฯอางวาเราไปติดคดีเพิกถอนโฉนดเขาเลยไมออกให คําถามสําหรับ บจก.ไทยพับลิคพอรต ที่วาเราตอง
ผานที่ดินรัฐฯ เราทําไดหรือยัง และทานประธานฯบอกวาตอนน้ีมีคนเชาเต็มแลว คงไมยอนไปถึงตอนซ้ือ ซึ่งผมถือวาตอนนั้น
บริษัทที่อยูในภาคโซลารฟารม ใบอนุญาตยังเกล่ือนซ้ือเองก็ได ทําเองก็ได ซื้อตอก็ไดแตเราซ้ือไทยพับลิคพอรต ซึ่งทุกวันนี้
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ยังมีคดีคาอยูอีกหนึ่งคดี คาดวาอยูในระหวางฎีกา ผมวาเรานาจะรูวาบริษัทมีปญหาแคไหน คงไมก็ตองกลาวผูถือหุนเดิม
ผมรูจักของไทยพับลิคพอรต สวนเร่ืองสัมมากร ทานทั้งหลายไดอธิบายไปแลว ซึ่งผมก็มองวาเปนการลงทุนที่ไมนาลงทุนอยูดี 
เหมือนทานผูถือหุนทานนั้นพูดคือ เร่ือง ROA, ROE ถาเทียบกับของเราแลวก็ไมนาลงทุนอยูดี แตไมเปนไรลงไปแลวก็คือลง 
ผมคงไมยอนกลับไป  ทรัพยสินของเรามีประมาณ 3,000 ลานบาท 900 ลานบาทอยูในไทยพับลิคพอรต หรือ 855 ลานบาท
หรือ 900 ลานบาทก็คือสัมมากร ก็คือ 1,800 ลานบาท อยางที่คุณประสิทธิ์ รัตนบงกช เรียนไปแลว ก็จะเหลือโรงกล่ันไบโอ
ดีเซลประมาณ 900 กวาลานบาท เม่ือสักครูทานประธานฯ แจงวาประกาศขายแตก็มีคนมามัดจํา ตามที่ทานฯแจงวา
อาจจะติดเร่ืองใบอนุญาต และยอมใหริบมัดจํา 40 ลานบาท ผมวานาจะมีทางออกท่ีดีกวานี้ ตอนผมเขาลงทุนหุนตรงนี้ 
เงินสดในบริษัทยังมีจายตามที่ไดเรียนไปแลว และเร่ืองไทยพับลิบพอรต ผมก็เพิ่งมารูภายหลังวารายละเอียดนั้นแยมากๆ 
คําถามก็คือวา หากเปนผมๆจะขายราคาเศษเหล็กไปนานแลวสําหรับโรงกล่ันเดิมที่กล่ันไมไดแลว แตผมไมมีความรูทาง
เทคนิความาเปล่ียนไปเปนกล่ันจากไมใช คอนเดนเสท (condensate) ไดหรือไม เร่ืองนี้ผมไมมีความรู แตถาทําไดถือวาเรา
เสียโอกาสมาก หมายถึงกล่ันจากน้ํามันดิบ เดิมที่เรากล่ันเปน condensate หรือ by product จัดการทําปโตรฯ ของสาย 
aromatic หากเราเปล่ียนจะทําไดหรือไม ถาทําไมไดขายไปในราคาเศษเหล็ก เม่ือ 5-6 ปกอนนั้น จะดีกวานี้หรือไม และ
เร่ืองสัญญา กอนที่เขาจะไมหยุดสงวัตถุดิบมาใหเรา มีการรวมกันระหวาง ATC กับ RRC คือก็รูอยูแลวการรวมเปน PTTAR 
เขาไมขายใหเราแน บริษัทโรงกล่ันไปรวม (merge) กับปโตรเคมี ที่ขายใหเราอยูนี่ คือ ATC เขาจะขายใหเราทําไม จริงๆ
ตอนนั้นบริษัทนาจะหาทางออกไปทําอยางอื่น สวนเร่ืองคดีความก็วากันไป แตส่ิงที่บริษัทดําเนินอยูผมวามันไมดีครับ 
คําถามท่ีผมถามคือ เร่ืองทางออกของไทยพับลิคพอรตที่ตองผานที่ดินรัฐฯ สามารถทําไดหรือไม และไบโอดีเซล นาจะไป 
merge กับคนที่เขาทําทุกวันนี้ได สวนเร่ืองโรงกล่ันเดิมก็นาขายเปนเศษเหล็กไปก็ได คําถามมี 2 ขอ Asset เรามีแคนั้น 4-5 
ชิ้น ดูแลวมันนาจะซับซอนอะไรเลยครับ ตามที่ทานผูถือหุนทาน กลาวถึง IRR ย่ิงงายเลย คําถามผมมี 1 ทางผานที่ตอง
ผานที่ดินรัฐฯของไทยพับลิตพอรต  ไดหรือไม ผูถือหุนอีก 70% เปนใคร คําถามท่ี 2 ความคืบหนาการขายโรงกล่ันทั้ง 2 มี
แนวคิดอยางไร 

ประธานฯ ไดตอบวา คําถามนาจะมีมากกวา 2 คําถาม แตหากหลุดคําตอบสามารถถามซ้ําอีกคร้ังไดครับ เร่ือง
ทางผานของไทยพับลิคพอรต สามารถผานไดแลวครับ และใชอยู สวนเร่ืองคดีที่มีการฟองรองเร่ืองที่ดิน ฎีกาแลวครับ ทาง
ไทยพับลิคพอรต ชนะ คือเราไมมีปญหาเร่ืองนี้แลว และขอเรียนวากอนที่บริษัทจะเขาไปถือหุนไทยพับลิคพอรต เร่ืองนี้
บริษัทฯไดพิจารณาต้ังแตจะเขาไป หากความเห็นของนักกฎหมายบอกวามีความเส่ียงเราก็จะไมกลาเขาไปลงทุน เม่ือกลาง 
- ปลายปที่แลว ไทยพับลิคพอรต ถึงฎีกาแลว และอีก 70% กลุมของคุณสมบัติ พานิชชีวะ และเร่ืองโรงกล่ัน ซึ่งเปนโรงกล่ัน
ที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับ กากคอนเดนเสท (Condensate residual) ไมใชคอนเดนเสท คอนเดนเสท เรสซิดิว คือ by 
product ของ คอนเดนเสท อีกทีหนึ่ง คือเขาเอา คอนเดนเสท ไปกลั่น แลวกากของคอนเดนเสท ถึงจะสงใหเรา จึงไมใช 
คอนเดนเสท เพราะฉะน้ันคนที่จะเอาไปใชไดตองมีความรูและตองมีวัตถุดิบเปนกากคอนเดนเสทจริงๆ รายที่เขามาติดตอ
วางเงินมัดจํา 40 ลานบาท และไดยึดไปนั้น ซึ่งผมก็เห็นใจเขา เพราะเงิน 40 ลานบาทไมใชนอยๆ เขาเอาแบบทางดาน
วิศวกรรมของเราไปตองไปสรางเพิ่ม เพื่อใหกล่ันคอนเดนเสทได หรือกล่ันน้ํามันดิบได ซึ่งเราพรอมที่จะชวยเขา เพราะเรารู
วาตองสรางอะไรเพิ่ม เราไดเสนอตัวชวยเขาดวย ถาสามารถต้ังโรงกล่ันไดจริงๆ ซื้อของเราไปแลวเราไมไดขายและท้ิงเขาไป
เราไดเสนอวาจะเขาไปชวยเขาดวย ณ ตอนนั้น นาเสียดายท่ีเขาไมสามารถดําเนินตอ ซึ่งขอเรียนตรงๆวาผมเพียงแตสงสัย
วาเร่ืองใบอนุญาตเขาไมผาน เพราะการติดตอของเขากับรัฐบาลตางประเทศผมไมเคยรับรูเลย ไมเคยทราบเลย จึงขอเรียน
วาโรงกล่ันเราจะเอาไปใชไมใชงายๆ ผมเรียนวาถาหากขายเปนเศษเหล็กตามท่ีแนะนํา อาจจะไดไมถึง 40 ลานบาท ขอ
เรียนต้ังแตสรางโรงกล่ันขึ้นมาไดปนผลใหกับผูถือหุนไปแลว 3,000 กวาลานบาท เงินที่มีอยูขณะท่ีมีคดีกับ ปตท. จํานวน
เงินที่ทานบอกวาเปนเงินลงทุนในไทยพับลิคพอรตนั้น ทานเขาใจผิด เงินที่เรามีอยู 900 ลานบาท หากจําไมผิด ซึ่งเปนเงิน
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ปนผลใหผูถือหุนครับ ซึ่ง ณ ขณะนั้น ปตท.ไดมีการฟองขอใหศาลระงับจายเงินปนผล สวนการลงทุนในไทยพับลิคพอรต 
เปนการลงทุนจากการที่เราเพิ่มทุนใหม ซึ่งแลวแตใครจะเห็น project เปนอยางไร ณ ขณะนั้น และขอเรียนวาผมใชสิทธิ
ตามกฎหมายยึดเหน่ียวเงิน 1,500 ลานบาท และไมไดผิด CG อะไรทั้งส้ิน ความจริงส่ิงที่ผมทํา ผมวานาจะได CG เพิ่มดวย
ซ้ํา เพราะทําเพื่อประโยชนของผูถือหุน ตามสัญญาเราทําได และอนุญาโตฯก็ไดตัดสินออกมาแลวดวย วาเขาทําผิด
กฎหมายในการเลิกสัญญากับเรา ทานผูถือหุนในที่นี้ถาเปนนักกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือเขาทําผิดสัญญาแบบนี้ ตาม
กฎหมายซึ่งนักกฎหมายบอกวาความเสียหายเรามากกวา 1,500 ลานบาท ซึ่งเรากําลังฟองรองอยู  

นายพิพัฒน เหลาพิรุฬห ผูถือหุน สอบถามวา เก่ียวกับเร่ืองธุรกิจของบริษัท เทาที่ทราบตอนนี้คือวาธุรกิจหลัก
ของบริษัท เชน เพียวพลังงานไทย เปนธุรกิจเก่ียวกับน้ํามันใชไหมครับ เทาที่ทราบคาการตลาดการขายนํ้ามันทุกวันนี้ยังไม
คอยดี และ core business ของบริษัท ลงทุนในไทยพับลิคพอรต ที่เชาคลังเก็บน้ํามันก็ยังไมคอย perform มาก เชนเดียวกัน
กับการลงทุนกับสัมมากร อยางปกอนก็ดี ปถัดมาก็ไมคอยดีเทาไร ก็อยากทราบวาทานผูบริหารมีนโยบายเก่ียวกับเร่ืองการ
ลงทุนของบริษัทอยางไร เพราะคดีความก็ยังคงอยู ถาเปนลักษณะนี้ตอไป ทานอาจจะกําไรเล็กนอยหรืออาจจะขาดทุน
เล็กนอย เหมือน 2-3 ปที่ผานมาในลักษณะนี้ คือเราจะเปล่ียนแปลงไดอยางไร 

ประธานฯ ไดตอบวา เร่ืองธุรกิจปมน้ํามัน อีกสักครูจะมอบหมายให นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการ
ผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ไดรายงานในเร่ืองนี้ครับ ในสวนของการลงทุนในไทยพับลิคพอรต (TPP) และการลงทุน
อสังหาฯ ในสัมมากร (SAMCO) และไดเรียนอธิบายเหตุผลใหทานผูถือหุนทราบทุกคร้ังของการประชุมเร่ืองความเปนไป ซึ่ง
คิดวาเกิดจากภาวะของตลาด ยกตัวอยาง อสังหาฯ ปที่แลวทุกคนโดนหมด เพราะวาธนาคารไมปลอยเงินกู ที่จริงเราขาย
ดีกวาปกอนหนานั้น และเน่ืองจากธนาคารไมปลอยเงินกู จํานวนลูกคาคร่ึงหนึ่งถูกปฏิเสธ เชน มาจอง 10 ราย เม่ือขอกูเงิน
โดนธนาคารปฏิเสธ 5 ราย จากเม่ือกอนที่เราเขามาใหมๆประมาณสักกวา 20% เทานั้นที่โดนปฏิเสธ แตปที่แลวผมคิดวา   
ทุกอสังหาฯ นาจะโดนเหมือนกัน อาจเปนเพราะทางธนาคารมีความระมัดระวังมากขึ้น สวนเร่ืองไทยพับลิคพอรต ทานคง
จะทราบวาเม่ือตอนที่เราเขามาใหมๆ มีผูเชาประมาณ 30% เทานั้น ของคลังทั้งหมด ชวงเวลาน้ันรัฐบาลมีประกาศวาจะให
โรงกล่ันหรือวาผูประกอบการน้ํามันเพิ่มสํารองนํ้ามันจาก  5% เปน 10% หรือ 15 % หากจําไมผิด เนื่องจากผานมานาน
แลว ซึ่งขาวนั้นก็เปนเร่ืองหลักอยางหนึ่งที่เรานํามาพิจารณา เพราะถังของโรงกล่ันไมมีพื้นที่จะขยายผมคิดวาทุกโรงกล่ัน ณ 
ขณะนี้ไมมีพื้นที่ขยาย แตหลายปผานมาน้ีจากเหตุการณเปล่ียนแปลงบานเมืองเปล่ียน กลายเปนวารัฐบาลเขาลดสํารอง
น้ํามัน แทนที่จะเพิ่มกลับลดคือภาวะท่ีผานมานี้ ชวงที่ประกาศลดสํารองนํ้ามัน เราก็เปนหวงมากในสถานการณเปล่ียน
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม ผูบริหารของไทยพับลิคพอรต สามารถหาผูมาเชาไดเพิ่มขึ้น ซึ่งผมไดรวมประชุมใน
ฐานะกรรมการไดรับรายงานวา ณ ขณะน้ีมีผูเชาถังเต็ม 100% ซึ่งจะมีรายไดและปนผลใหเราทุกป ถาไมมีเหตุการณที่
ผิดปกติอะไร สวนใหญจะเปนการเชาระยะยาว ผมคิดวาสถานการณบานเมืองที่มีการเปล่ียน ณ เวลาท่ีเราลงทุนเราก็
พิจารณาขณะนั้น ไมวาจะเปนอสังหาฯ หรือวาคลังน้ํามันที่ไทยพับลิคพอรต วันนี้อสังหาฯ อาจจะดอยลงแตคลังกลับดีขึ้น 
ผมคิดวาเปนภาวะที่ตองยอมรับและแกปญหากันไป เราไมไดอยูนิ่ง เม่ือตอนที่รัฐบาลประกาศลดปริมาณสํารองน้ํามันก็
ชวยกันหาผูเชา ในสวนอสังหาฯ เราพยายามปรับปรุงหลายเร่ืองและเขาไปบริหาร ตองยอมรับวาเปนอสังหาฯขนาดเล็ก
กําลังเร่ืองการเงินก็อาจดอยกวารายใหญ ตองทําอยางระมัดระวัง เพียงแตภาวะของตลาดหรือวาภาวะอสังหาฯจะ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลดวย ในชวงที่เราเขามาใหมๆ รัฐบาลลดคาธรรมเนียมการโอน ทําใหคนเขามา
จองมากทําใหขายดี พอหยุดมาตรการน้ันไป ตลาดก็แผวลง จุดไหนแกไดก็พยายามแกดวยตัวเอง หากเปนเร่ืองมาจาก
ภายนอกคงตองยอมรับและหาทางแกวิธีอื่น 

นายเสถยีร เนตรจันทรเรือง ผูรับมอบฉันทะ ไดกลาววา ผมเขาใจทานทั้ง 2 ทานที่ถาม อยากใหทานเขาใจวาใน
มุมของการลงทุนหุนอสังหาฯ ในหุนที่เราลงทุนอยูอีก 4-5 ตัวไมอยากเอยช่ือ  มีความผันผวน (volatile) ตํ่ามาก เชน MK 
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ESTAR ปจจุบัน property fund, Infra-fund เชน BAF หรือโลตัส ผลตอบแทนก็ยังมากอยูดี 6-7% เพื่อใหทานประธานฯ ได
คิดถึงวาส่ิงที่เรามีอยูและทําลงไปเปลี่ยนอะไรไดหรือไม ทานประธานฯ พยายามอธิบายวา ภาวะอสังหาฯ ที่เกิดขึ้น แตแค
ชื่อหุนก็ผิดแลวครับ แตไมเปนไรมันตัดสินใจไปแลว เอาจากวันนี้ไป property-fund หรือ infra-fund ผลตอบแทนก็ยังดีกวา
นี้ และไมตองเหนื่อยบริหาร ไมตองรับความเส่ียงของนโยบายรัฐบาลหรืออัตราดอกเบี้ยเปล่ียนไปเปล่ียนมา สวนเร่ืองที่ทาน
ประธานฯบอกวาคนท่ีซื้อโรงกล่ันจากเราตองไปทําตอและเรารูตองทําอยางไรเขาติดปญหาเร่ืองใบอนุญาต ทานบอกวา
ทานเห็นใจเขา ผมก็เห็นใจเขาที่โดนยึด 40 ลานบาท และก็ติดปญหาเร่ืองใบอนุญาต เราทําเองไดไหม เหมือนบางจากเม่ือ
หลายปกอนมันไมใช complex เพื่อกล่ันและนํ้ามันเตาปริมาณสูง เปล่ียนเปน complex ใชเงินลงทุนประมาณหม่ืนลาน
บาท จนทุกวันนี้กล่ันเกินกําลังการกล่ันปกติของเขาปที่แลวกล่ัน 120,000 ลิตร capacity อยูที่แสนหนึ่งนิดๆ ถาคนอื่นติด
ใบอนุญาตเรานาจะไดเปรียบเขาอีกเยอะ เราผูขายนาจะไดเปรียบผูซื้อ ซึ่งติดเร่ืองใบอนุญาต เพราะเราแค modify ขอเปน
คําถามแลวกัน ในเม่ือทานบอกวาเรารูวาตองทําอยางไรทําไมเราไมทําเอง 

ประธานฯ  ชี้แจงวา การลงทุน และการขอใบอนุญาตตั้งโรงกล่ันในตางประเทศไมใชงาย แมในเมืองไทยก็ลงทุน
สูงครับ และ capacity ของโรงกล่ันทั้งหมดก็ลน คือ ณ ขณะนี้โรงกล่ันทั้งหมด ในประเทศไทย ทานจะเห็นวามีไมก่ีโรงกล่ัน
ที่กล่ันไดเต็ม capacity สวนใหญลน ลงทุนสูง ผลตอบแทนไมคุม และในสวนเงิน 900 ลานบาทนอยมาก ถาจะลงทุนใหม
เพราะตองใชถึงหม่ืนๆลาน และไมกลาเรียกผูถือหุนมาเพิ่มทุน แตขอเรียนวาเม่ือคร้ังที่ไปลงทุนไทยพับลิคพอรต มีผูลงทุน
จีนมาเจรจาและสนใจที่จะมาลงทุนอยางตํ่า 5-6 หม่ืนลานบาท แตขณะนั้น due ไดเลิกไปแลว แตเรียนวาการลงทุนโรงกล่ัน
วันนี้ไมใชลงทุนนอยๆแบบที่เราเคยลง ลงทุนนอยๆไมสามารถทําได  

ภายหลังจากประธานฯ  ชี้แจง และไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดมอบหมายให นางสาว
กนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด เปนผูกลาวรายงาน กิจการของสถานีบริการน้ํามัน 
ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดกลาวรายงานในเร่ืองนี้ 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ไดรายงานวา บริษัท เพียวพลังงานไทย 
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสถานีบริการน้ํามันคาปลีก ซ่ึงเดิมเปนแบรนดเพียวทั้งหมด ตองเรียนวาในชวงหลายปที่ผาน
มา หลายทานคงทราบวาคาการตลาดของปมน้ํามันมีแนวโนมที่ดีขึ้น ถาเทียบกับเม่ือหลายๆปกอน หากสังเกตวาต้ังแต
บริษัทแมมีปญหา บริษัทลูกคือเพียวพลังงานไทยสามารถดําเนินธุรกิจบริหารสถานีบริการน้ํามันดวยตนเองมาโดยตลอด 
คาการตลาดที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นนี้ถือวาเปนทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีก็คือสามารถทําใหเราบริหารกิจการมาไดหลายปที่ผานมา 
แตขอเสีย คือทุกแบรนดของบริษัทน้ํามันพยายามจะขยายสถานีบริการน้ํามันเพราะดูมีแนวโนมในเร่ืองคาการตลาดและ
เร่ืองของรายไดอื่นๆ เชน non-oil ทั้งหลาย ซึ่งก็มีผลกระทบกับบริษัทโดยตรง บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด มีสถานีบริการ
น้ํามัน อยูประมาณ 50 สถานี ซึ่งเปนจํานวนท่ีนอยมากหากเทียบกับรายอื่นๆ เพราะฉะน้ันหากทุกรายตองการแขงขันกัน
ขยายจํานวนสถานี ยอมมีผลกระทบโดยตรงกับเรา เพราะวาทําใหการลงทุน ซึ่งปกติกลยุทธในการขยายสถานีบริการของ
เรา คือ เราจะ acquire ปมเกาเพื่อมาปรับปรุงใหมเปนปมของเรา ซึ่งเปนหนทางท่ีดีที่สุดในการใชเงินลงทุนที่นอย หากทาน
สังเกตุจะเห็นวามี marketing plan ออกมามาก ท้ังแจกและแถม  loyalty program ที่แตละบริษัทพยายามจะเสนอเพื่อจะ
ดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการที่สถานีบริการ สําหรับเพียวซ่ึงมีจํานวนสถานีบริการไมมาก การลงทุน Program การตลาด
ดังกลาวตองใชเงินลงทุนสูงและไมเปนที่นาสนใจของลูกคามากนัก เพราะลูกคาหาสถานีบริการยากไมสะดวกกับลูกคา
เทาที่ควร ซึ่งเราพยายามทางออกมาในหลายๆทาง ตลอดเวลาที่เราบริหารสถานีในชวงที่ผานมาโดยตลอด ในที่สุดเราจึง
ตัดสินใจการรวมมือกับพันธมิตรนาจะเปนประโยชนเนื่องจากมีแบรนดที่แข็งแรง มีจํานวนสถานีบริการที่มากพอสมควร
และมี market share ในระดับตนๆ ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะเปล่ียนสถานีบริการทั้งหมดของเราเปนสถานีบริการน้ํามัน ESSO 
และไดลงนามสัญญาซ้ือขายน้ํามันและใชสิทธิเปนแบรนด ESSO เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผานมา ซึ่งเรามองวาใน
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การเลือก ESSO เนื่องจากวาที่ผานมามี ESSO เปน supplier น้ํามันหลักของเรามาโดยตลอดอยูแลว และความสัมพันธ 
ESSO กับเราก็เปนมาดวยดี และ ESSO ก็เปนน้ํามันแบรนดแรกๆ ของสากลที่เขามาอยูในเมืองไทยกวา 120 ปแลว เอสโซ มี
โรงกล่ันของตัวเองและมีธุรกิจที่เปนคาปลีกน้ํามันคอนขางครบเคร่ือง เราเลยมองวาการจับมือกับเอสโซ เปน win win strategy 
ทําใหเราสามารถตอยอดธุรกิจสถานีบริการน้ํามันของเราได  ขอตกลงกับเอสโซคือภายใน 1 ป จะตองเปล่ียนสถานีบริการ
น้ํามันทั้งหมด 49 แหง ใหเปน Brand เอสโซ การรวมมือกับเอสโซ เปนโอกาสท่ี เราไมตองลงทุนเร่ืองของการสราง Brand 
ใหเปนรูจักกับลูกคา  เพราะเปน Brand ที่ลูกคารูจักอยูแลว  เพราะเราจะไดนําเงินในสวนนั้นมาลงทุนในการขยายสถานีได
ซึ่งโอกาสในการขยายสถานีจะมีมากขึ้น  เพราะวาการใช Brand ที่รูจักในการที่จะไปติดตอหรือเสนอคอนขางงายกวา แลว
ชองทางที่เอสโซมีไมวาจะเปนน้ํามันเกรดปกติ แกสโซฮอลส 91, 95, ดีเซล หรือน้ํามันเกรดพรีเม่ียม เอสโซ ก็คอนขางมีครบ 
และก็มีโปรแกรมของ Marketing ตางๆ ที่ support เราไดอยางเต็มที่ และในการท่ีเราตกลงกับเอสโซ เราจะไมไดหยุดสถานี
บริการเพียง 49 สถานี  ในปนี้นอกจาก 49 สถานีเดิมแลว  เรามีแผนงานท่ีจะเพิ่มสถานีบริการน้ํามันใหมดวย ซึ่งในแผน
ของเราคาดวาจะเพิ่มไดอีก 21 สถานีในปนี้  เพื่อใหครบ 70 สาขา  ซึ่งถาดูจากผลการดําเนินงานหลังจากที่เราลงนามใน
สัญญากับเอสโซเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2560 เราก็เปดเปน ESSO ไปแลวภายใน 1 เดือน 6 สถานีแรกผานไปแลว ขณะนี้
ผานไตรมาส 1 เรามี 20 สาขาท่ีเปล่ียนเปนเอสโซแลว คาดวาในเดือนเมษายน 2561 จะมี 27 สาขา ทีเปล่ียนเปนเอสโซ  ซึ่ง
ในทั้งหมด 49 สถานีและมีสาขาใหม 21 สาขา ตองเรียนวาเปนแนวโนมที่ดีมากหลังจากที่เราจับมือกับเอสโซก็เปนไปตามที่
คาดก็คือ มีคนที่นําสถานีบริการน้ํามันมาเสนอใหเราพิจารณาเพื่อจะเขาไปบริหารคอนขางมาก ขณะนี้ไตรมาสแรกเราเปด
สถานีเพ่ิมขึ้นจาก 49 สถานีเปนตัวใหมไปแลวอีก 4 สถานี ทั้งหมดตอนน้ีจะเปน 53 สถานีแลว และยังมีสถานีบริการที่อยู
ใน pipeline ที่ใหเราพิจารณาอีกหลายสาขา  จึงมองวาการจับมือเปนพันธมิตรกับเอสโซก็มองวาเปนโอกาสท่ีดีในการที่เรา
จะขยายสถานีได  ลูกคาทราบอยูแลววาในการบริหารสถานีจํานวนสถานีคอนขางเปนเร่ืองสําคัญเพื่อจะเปนที่รูจักกับ
ลูกคา เพราะวาเอสโซเดิมเขามี 544 กวาสถานีอยูแลว ซึ่งรวมของเราเขาไปก็จะเปน 600 สถานี  ซึ่งเขาเปน top-three ใน
วงการอยูแลว ภายหลังจากเปล่ียนเปนเอสโซ  ตองเรียนวายอดขายดีขึ้นมาก  ขณะนี้เรามียอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรา
เปนเพียว ขึ้นไปประมาณ 50% จากสาขาที่เปดไปแลว 20 สาขา ซึ่งเราก็ดูวามีแนวโนมที่ดีเนื่องจากวาเรามองวา Brand 
เอสโซเปน Brand ที่แข็งแกรง เปนโอกาสดวย เอสโซเองก็มีแผนอยากจะขยายสถานี  และเขาก็มองวาเราเปน partner หลัก
ที่จะชวยดําเนินการน้ีใหเขาได  นอกจากนี้เอสโซมี Global Policy ที่จะไมบริหารสถานีบริการน้ํามันเองจะไมถือสินทรัพย
เอง  เพราะฉะน้ันส่ิงนี้จึงเปนปจจัยใหสนับสนุนเราในการขยายสถานีภายใต Brand เอสโซตอไป (เพราะฉะน้ันอันนี้จะเปน
รูปตัวอยางที่เรามีสถานีบริการนํ้ามันที่เปล่ียนเปน เอสโซ ก็จะมีทุกภาคยกเวนภาคใต  สวนใหญปมของเราจะอยูที่อีสาน 
เหนือ และกลาง มีทุกภาคเลยคะ) ส่ิงที่ม่ันใจที่เราจะเพิ่ม 21 สถานี ตอนนี้อยูใน pipeline อยางนอย 10 แหง และท่ีจะเปด
เพิ่มใหมจาก 49 สถานี ถาไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนชวยบริษัทในการมองหาสถานีบริการน้ํามันที่เขาไมอยากบริหาร
เองแลว ก็สามารถแจงมาที่บริษัทฯไดเพราะวาจะไดชวยกันขยายสถานีนี้ออกไป ขอรายงานแคนี้กอนนะคะ ไมทราบวามี
คําถามไหมคะ 

ผูถือหุนทานหนึ่งถามวา เห็นบอกวาขยายเพิ่ม 21 สาขา ใชเงินจากไหนครับ 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ตอบวา เนื่องจากวาเราพยายามจะใหมี

ผลกระทบกับบริษัทแมนอยที่สุดในเร่ืองของเงินลงทุน  ตองเรียนวาบริษัทแมลงทุนในเพียวพลังงานไทยถือวานอยที่สุดใน
บรรดาบริษัทที่ลงทุน อยูที่ 140 ลานบาท ซึ่ง 140 ลานนี้ ก็เปนทุนจดทะเบียนของเรามานานหลายปแลว ส่ิงที่เราจะไดการขยาย
มาจาก 2-3 สวนก็คือ สวนแรกมาจาก Supplier คือเอสโซที่เราเปนพันธมิตรดวยเขาก็จะสนับสนุนเราในบางสวน สวนที่ 2 
มาจากเงินสดที่เราไดจากเครดิตจากเอสโซรวมทั้งที่เปน Amortization เหมือนเราตัดคาเส่ือมราคาและอีกสวนหนึ่งคือเงินกู 
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ตองเรียนวาเราคงตองพยายามหาแหลงเงินทุนที่จะมารวมลงทุนอันนี้  รวมทั้ง อาจจะมีบริษัทแมที่จะตอง support 
บางสวนกับเราดวย  เปนชองทางที่เราดูอยู ณ ขณะนี้ 

ผูถือหุนทานหนึ่งถามวา มีผลการวิจัยตลาดไหนบอกไหมวาเอสโซเปนเบอร 1 ของคนไทย 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ตอบวา ไมใชเบอร 1 คะ แตวาเอสโซ

ตองเรียกวาเปนเบอรแรกๆที่เขามาในเมืองไทยถาดูจาก  market  share ตอนนี้ เอสโซ ก็เรียกวาเปน TOP THREE ของ
บริษัทน้ํามัน ในเมืองไทย 

ผูถือหุนทานหน่ึงถามวา ขอกลับไปที่ RPC ผมเห็นวาในงบรวมมีตัวที่เปนเงินรับลวงหนาปรับปรุงสถานีน้ํามัน
ถูกตองไหมครับ อยากทราบวาในบริษัทแมมีสัญญาผูกพันอะไรที่ทํากับเอสโซมาเก่ียวพันกับมาถึงบริษัท RPC บางไหมครับ 
สัญญาตัวไหนที่สําคัญ 

ประธานฯ ตอบวา สัญญาเอสโซไมมีมาถึง RPC ครับ 
ผูถือหุนทานหนึ่งถามตอวา เอสโซ  ใหคาการตลาดหรือคาอะไรตางๆมาแลว เอสโซ จะไดอะไร 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผูจัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย ตอบวา ในการเปล่ียน Brand เปน เอสโซ 

เรามีคาใชจายที่เปน Brand premium ที่ตองจายใหเอสโซ แตจะแปรตามยอดขายไมใชเปนคาใชจายคงท่ีคาใชจายนี้ทําให
ตนทุนสูงขึ้น แตหากสามารถเพ่ิมยอดขายไดมากกวา 65%-100% ก็จะมีอนาคตที่ดีกวาเดิมแนๆ เพราะจากสภาวการณ
แขงขันตอนนี้ การรักษาฐานลูกคาหรือยอดขายของเดิมก็ทําไดคอนขางยาก นอกจากนี้การเพิ่มยอดขาย จะทําใหคาใชจาย
หลายอยางลดลงซ่ึงจะเปนประโยชนกับเรามากกวา เพราะวาการบริหารสถานีบริการน้ํามัน คาใชจายสวนใหญเปน
คาใชจายคงที่  เพราะฉะน้ันถาเรามียอดขายตอสาขาเพิ่มขึ้นได  ก็จะเปนโอกาสท่ีเราจะมีกําไร 

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ที่คุณกนกพรฯ พูดถึงตัวเลขท่ีขึ้นไป 65% ขอเรียนวาวันนี้ต้ังแตที่ไดรวมกับเอสโซ ที่
ผานมาประมาณ 4-5 เดือน  สถานีที่เรา convert แลว ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกวา 50% จากเดิมที่เราทําใน Brand ของเรา  
ซึ่งผมคิดวามันเปนสัญญาณที่ดี  สถานีเดิมพนักงานเราเทาเดิม คาใชจายเราเทาเดิมแตวายอดขายจํานวนลิตรเพิ่มขึ้น 

ผูถือหุนทานหนึ่งถามวา ผมมีมุมมองที่คอนขางตางออกไปพอสมควร ธุรกิจปมน้ํามัน มันใชในสมัยนี้หรือเปลา 
คือทานพยายามเล่ียงการลงทุนหลายๆอยาง แตทานกลับใหน้ําหนักธุรกิจปมน้ํามันพอสมควรเลยนะครับทาน และ value 
added ของเพียวพลังงาน คืออะไรมันใชในสมัยนี้ไหม คือเม่ือกอนเพียวพลังงานเปนเส้ียวหน่ึงของ RPC  ซึ่ง RPC มีโรงกล่ัน
แตตอนนี้ RPC ไมมีโรงกล่ัน  เพียวพลังงานจึงเปนธุรกิจที่คลายๆเปนตัวหลัก แตวาถาเทียบกับธุรกิจที่เปนปมน้ํามันดวยกัน
จากในตลาดก็จะมี ซัสโก เขาก็ไมไดมีแคปมน้ํามัน  เขามีการทําอยางอื่นเปน jet fuel คืออยางที่ทานผูถือหุนทานหนึ่งถามวา 
มีแผนธุรกิจอะไรใหม หรือมีขาวดีอะไรใหมมาบอกไหมครับ 

ประธานฯ ไดตอบวา ผมตอบในมุมของผมคิดวาสัญญาท่ีเราไดตกลงกับเอสโซ เปนการเปล่ียนแปลงใหญ
อันหนึ่ง ตองเรียนวาธุรกิจโรงกลั่นเราจําเปนตองหยุดโดยปริยาย  เนื่องจากวัตถุดิบไมมี ในสวนปมน้ํามัน ถาเกิดเราหยุด
ธุรกิจโรงกล่ัน แลวเราเลิกธุรกิจปมน้ํามันที่เราลงทุนไป 140 ลานมันก็คือศูนยหมด  คือเปนปมที่เราเชาไมไดทรัพยสินอะไร
เราไปแคเชาแลวก็ปรับปรุงใหม  อยางดีคืนไดถอดปายกลับมา ซึ่งไมมีประโยชนอะไรกับผูถือหุน  กับการที่เราเดินตอผม
มองวาผมรอโอกาส  ซึ่งวันนี้โอกาสมาถึงแลวโอกาสที่  Brand เราไดแข็งขึ้น  ยอดขายเราสามารถที่จะสู Brand กลางๆได
คือจํานวนลิตรตอปมคงไมไดสูงกวาเรา  ในธุรกิจปมน้ํามันจํานวนลิตรตอปมมีความสําคัญมากจะกําไรมากกําไรนอยก็อัน
นี้เปนอันหนึ่ง สวนถาจะมี value added อยางอื่นเชน ทํา Non-oil ทํา Mart ไปถึง Jet ผมเรียนวาน้ํามัน Jet นี้ผมไมมี
ความรูเลย ตองขอโทษในทีมของเรายังไมมีทีมที่จะเขาไปคาขายนํ้ามัน Jet  ขณะนี้ผมมองวาส่ิงที่เรารวมมือกับเอสโซกําลัง
จะมีการเปล่ียนแปลงอันใหญอันหนึ่งของ RPC เรากําลังมุงเร่ืองนี้อยางจริงจัง เพราะวาเราไดบริษัทใหญที่ม่ันคงและมี
ชื่อเสียงมาชวยสนับสนุนเรา ลําพังถาเราเดินเองผมวาถาจะลงทุนอีก 1,000 ลานบาท มันจะไมเกิดผลอะไรเลย ถาเราลงเงินเร่ือง
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นี้พันลาน แตวันนี้กับเอสโซ ผมจะพยายามลงนอยที่สุด ทานจะเห็นวาเงินที่เขาใหมาเพื่อชวยปรับปรุงสถานีบริการน้ํามันไม
นอยเลยคือ 70 กวาลานบาท  เม่ือปที่แลวมันเทากับคร่ึงหนึ่งของทุนจดทะเบียนของ เพียวพลังงานไทย เลยครับ 

ผูถือหุนทานหนึ่งถามวา สัญญาท่ีบอกวาเพียวพลังงานที่จะตอง lock ไวอยูกับเอสโซ 12 ป ซื้อขายกัน 10 ป แต 
lock กันไว 12 ป เพราะฉะน้ันจะตองอยูกับเอสโซไปเรื่อยๆ อยูแลว 

ประธานฯ ไดตอบวา ใชครับ ผมเรียนวาผมอยากอยูเพราะเปน Brand ที่แข็งและชวยเราไดมากครับ 
นายเสถียร เนตรจันทรเรือง ผูรับมอบฉันทะ  สอบถามวา ทานประธานบอกวายอดขายโตขึ้น 50% คําถามคือ  

Same Stores หรือ Total Gross หรือคําถามท่ีสอง ถาขายเปนเศษเหล็กสําหรับโรงกล่ัน  ทานประธานบอกวาไมนาจะถึง 
40 ลาน หรือไมตามความรูที่ผมมีนะครับ  เฉพาะคาที่ดินของไบโอดีเซลกับโรงกล่ันก็นาจะเกิน 40 ลานแลวครับ 

ประธานฯ ไดตอบวา ไมเก่ียวกับที่ดินครับ ที่ดิน 200 กวาลานประเมินแลวเราไมขายต่ํากวานั้นแน 
นายเสถียร เนตรจันทรเรือง ผูรับมอบฉันทะ กลาววา ผมขอเรียนวาหากทานไมทําอะไรกับมัน ก็จะเปนเศษ

เหล็กเหมือนกับที่ผมเรียน เฉพาะเศษเหล็กผมวาเกิน 40 ลานแนนอน ถาทานไมทําอยางนั้นเลย ต้ังแตป 2555-2561 ทาน
จะมีคาเส่ือมไปเรื่อยๆ ตามที่คุณประสิทธิ์ฯ ไดเรียนวามีคาเส่ือม 20 ลานบาท สําหรับไบโอดีเซล  ก็จะเปนรายจายไปเร่ือยๆ 
5 ปก็ 100 ลานแลวครับ  ซึ่งเปนความคิดเห็นผมนะครับ สวนทานจะเห็นกับผมหรือไมก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง มีอีก 1 คําถาม คือเร่ือง 
Same Stores หรือ Total Gross ยอดขาย 50% อยาง 40 ลานบาทที่ทานพูดถึง ถึงอยางไรหากเกิน 200 ลานบาท มูลคา
ที่ดินบวกกับคาเศษเหล็ก เพื่อลงบัญชีไว 600 อะไรก็แลวแต ผมวาดีกวาคาราคาซังไปเร่ือยๆครับ 

ประธานฯ ไดตอบวา เม่ือสักครูทานกลาว 2 เร่ืองปนกัน คือ ยอดขาย 50% เปนยอดขายของปมน้ํามันนะครับ 
สวนการขายที่เปนเศษเหล็กก็คือโรงกล่ันครับ 

นายเสถียร เนตรจันทรเรือง ผูรับมอบฉันทะ  ถามตอวา คําถามแรกคือ 50% ที่เติบโตมันเปน same stores หรือ
ปมเดียวกันที่ปม ปตท. ที่เทียบปม กับหรือยอดรวมท้ังหมดตอปม 

ประธานฯ ตอบวา เปนยอดรวมท้ังหมดเทียบกับปที่แลวครับ ขอบคุณสําหรับคําแนะนําผมก็พยายามทําแตผม
เรียนวาที่ดินที่ผมกลาวเม่ือสักครู ที่กลาวถึงเศษเหล็ก ไมไดรวมที่ดินครับ 

ในวาระน้ีเนื่องจากวาเปนวาระเพื่อแจงใหทราบก็ไมตองมีการลงคะแนน 
ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเร่ืองสถานีบริการน้ํามัน  ปรากฏวาไมมี

ผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2560 โดยผูถือหุนไมตอง
ลงมติในวาระน้ีเนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ มอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอใหที่ประชุมผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ นั้น มีความถูกตอง
ครบถวนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสมและทันเวลา ซึ่งผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯไดตรวจสอบ และใหการรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไดนําสงงบการเงินฉบับนี้ตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เปนที่เรียบรอยแลว 

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือ
หุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน  4,507,601 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 537,039,113 หุน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 3 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 537,033,223 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 5,890 เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 537,039,113 เสียง   

 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานป 2560 และการจายเงินปนผล 
ประธานฯ ไดรายงานใหผูถือหุนทราบวา ตามที่บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของผล

ประกอบการนั้น แตในป 2560  บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 37 ลานบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 581 ลานบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไมสามารถจายเงินปนผลได ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรใหงดการ
จายเงินปนผลสําหรับป 2560 

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะสอบถามเร่ืองการงดจายเงินปนผลสําหรับป 
2560 หรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงดการจายเงิน
ปนผลสําหรับป 2560 โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน  26,501 
หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 537,065,614 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงดการจายเงินปนผลสําหรับป 2560 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 4 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 537,059,724 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 5,890 เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 537,065,614 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 18 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวน
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กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม และ ไดมอบหมายให 
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาววา ในการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ จะตองคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความ
เช่ียวชาญ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอยางครบถวน โดยตองเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สําหรับปนี้กรรมการท่ีตองออกตามวาระมีอยูจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายสัจจา      เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ  
2. นายสุวินัย     สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ 
3. นางสาวปณิชา  พงษศิวาภัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานที่จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระน้ี ออกจากหองประชุม จนกวาการพิจารณาในวาระน้ีจะแลวเสร็จ  

พรอมทั้ง ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาหากที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 
7 ทาน โดยชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เปนดังนี้ 

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

และ ไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม  จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 3 ทานกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนสําหรับเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีมี นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 
กรรมการ และผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียไมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 54,875 หุน 
ทาํใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 537,120,489 หุน 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 5 เปนรายบุคคล เปนดังนี้ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายสัจจา เจนธรรมนุกูล , นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และนางสาวปณิชา พงษศิวาภัย 
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงรายบุคคล เปนดงันี้ 

นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
เห็นดวย  จํานวน 503,757,834 เสียง คิดเปนรอยละ 96.7105 
ไมเห็นดวย จํานวน 17,135,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.2895 
งดออกเสียง จํานวน 759,890 เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 521,652,724 เสียง   
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นายสุวินัย  สุวรรณหิรัญกุล 
เห็นดวย  จํานวน 519,225,599 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8297 
ไมเห็นดวย จํานวน 17,000,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1703 
งดออกเสียง จํานวน 894,890 เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 537,120,489 เสียง   

นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย 
เห็นดวย  จํานวน 519,225,599 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8297 
ไมเห็นดวย จํานวน 17,000,000 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1703 
งดออกเสียง จํานวน 894,890 เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 537,120,489 เสียง   

ทําใหบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 7 ทาน ตามรายช่ือดังตอไปนี้ 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผูจัดการ 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
3. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  กรรมการ 
4. นายสุทัศน ขันเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
6. นายชํานิ  จันทรฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
7. นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

โดยรายช่ือและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนดังนี้ 
- นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล, นายสุทัศน ขันเจริญสุข 

กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

ประธานฯ  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561  โดยไดมอบหมายให   
นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาววา การกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน   และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ  รวมถึงผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และยังเปรียบเทียบบริษัทอื่นในธุรกิจใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงสถานการณของบริษัทฯ เปนสําคัญ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายใหโบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดําเนินงาน 
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ในป 2560 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จํานวน 37 ลานบาท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุน พิจารณางดจายโบนัสกรรมการประจําป 2560  และพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการของป 2561  ซึ่ง
เปนอัตราเดิมเทากับป 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาเบ้ียประชุม 
บาท / ครั้ง 

 2560 2561 

ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 25,000 25,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 20,000 20,000 

 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2561 โดยการลงมติในวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 537,120,489 หุน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 6 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 537,114,599 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 5,890 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0011 
บัตรเสีย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 537,120,489 เสียง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2561 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2561 
โดยไดมอบหมายให นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธีรรัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรูและประสบการณในงานตรวจสอบ
บัญชีเปนอยางดีและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ  จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท 
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สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2561 โดยมีรายนามของผูสอบบัญชี ดังนี้ 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 

จํานวนปที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัท  

 

1. นางพูนนารถ     เผาเจริญ 5238 3 ป (2558-2560) หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร 3853 2 ป (2556-2557) หรือ 
3. นายเติมพงษ    โอปนพันธุ 4501 -  

 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นทําหนาที่แทน โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 

 ป 2561 ป 2560 เพ่ิม (ลด) 

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 800,000 800,000 - 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1,015,000 835,000 180,000 
รวม 1,815,000 1,635,000 180,000 

 คาตอบแทนในป 2561 นี้ เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 180,000 บาท ซึ่งคาสอบบัญชีป 2560 ขางตนไมรวม
คาบริการอื่น (Non-audit fee) จํานวน 26,874 บาท 

ประธานฯ จึงเชิญใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัย   

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี 
และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระน้ีไมมีผูถือหุน
เขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 537,120,489 หุน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 2561 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 7 เปนดังนี ้
เห็นดวย  จํานวน 537,120,489 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง   
บัตรเสีย จํานวน - เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 537,120,489 เสียง   
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ ไดกลาววาในวาระน้ี ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม 
ผูถือหุน ไดสอบถามความคืบหนาของคดีความ และสอบถามวาบริษัทฯ มีแผนธุรกิจอื่น นอกจากการรวมมือกับ

ESSO หรือไม 
ประธานฯ ตอบขอซักถามวา คดีความยังไมมีความคืบหนา ซึ่งอยูระหวางกระบวนการของศาล สวนแผนธุรกิจ

อื่นของบริษัท มีนักลงทุนหลายทานสนใจเขามาเสนอธุรกิจใหบริษัทฯไปรวมทุน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดมีการศึกษาความเปนไป
ไดของธุรกิจและประเมินแลว ยังเปนธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง ผลตอบแทนตํ่า ไมคุมคาในการลงทุน  จึงยังไมลงทุน และ
ปจจุบันยังมีธุรกิจอื่นที่กําลังศึกษาอยู ถาไมมีความเส่ียงสูง ผลตอบแทนดี และมีผลดีกับผูถือหุน บริษัทฯก็จะพิจารณา
ความเปนไดในการลงทุน 

 นายเจริญชัย  หงสสถาวรสิริ ผูถือหุน  สอบถามความคิดเห็นวา ถาแนวโนมการเปล่ียนมาใชรถยนตไฟฟามาก
ขึ้น ภายใน 5 ปขางหนา บริษัทฯ จะเตรียมการรับมืออยางไรบาง  

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ มีการติดตามขาวอยางใกลชิด คิดวาการเปล่ียนมาใชรถพลังงานไฟฟาใน
ไทยนั้น ตองใชระยะเวลานานอยางนอย 10 ป เพราะกฎหมายยังไมหยุดใหใชรถเกาที่มีอายุเกิน 5 ปขึ้นไป ซึ่งรถเกาตองใช
น้ํามันและหากซื้อรถไฟฟามาใชก็มีบางสวน แตคิดวายังไมใชจํานวนมาก แมรัฐบาลจะประกาศสนับสนุนในเร่ืองนี้ 

นายเจริญชัย  หงสสถาวรสิริ ผูถือหุน สอบถามวา หากทั่วโลกไดเปล่ียนหมด เราจะมองเฉพาะประเทศไทยหรือ
วาเราจะเตรียมรับมืออยางไร 

ประธานฯ กลาววา บริษัทฯเคยรายงานใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการลงทุนงานวิจัยเล็กๆช้ินหนึ่ง คืองานวิจัย
แบตเตอร่ีลิเธียมอิออน ซึ่งเปนส่ิงที่ตองเตรียมไวหาความรู แตในสวนของน้ํามันคิดวาปมน้ํามันในประเทศไทยเจาใหญๆ ก็
ยังขยายปม ซึ่งการขยายปมหรือเพิ่มจํานวนปมของบริษัทใหญๆเขาคงไมไดมองวาจะเดินเพียง 10 ป ดังนั้น คิดวา
ปลอดภัยพอสมควร ซึ่งผมคิดวายังอยูในวิสัยที่จะดําเนินธุรกิจนี้ไปไดอีก 10 ป ครับ 

ประธานฯ ขอบคุณคําแนะนํา  

ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนทานอื่นสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และท่ีไดเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 
        ……………………………………. 
             (นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล) 
                    ประธานที่ประชุม 
……………………………………….. 
      (นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร ) 

เลขานุการบริษัท 
 ผูบันทึกการประชุม 


