รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
2)
3)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง
นางสาวชมกมล พุม่ พันธุ์มว่ ง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
4) นางนิศกร ทัดเทียมรมย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5) นางสร้ อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6) นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8) นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9) นายสง่า รัตนชาติชชู ยั
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10) นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
2)
3)
4)

นายนพวงศ์ โอมาธิกลุ
นางสาวพัชรวรรณ เศรษฐิ กลุ
นายชุมพล ลิลิตสุวรรณ
นายณธพล เพิ่มพล

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร
ผู้อานวยการฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและจัดหา
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
1)

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

เริ่มการประชุม
นายฤทธิชยั งดงาม ในฐานะผู้ดาเนินการประชุมได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของ บริษัท
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้





บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

518,500,000 บาท
518,500,000 บาท
518,500,000 หุ้น
1 บาท

บริษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่
5 เมษายน 2562 (Record Date)
การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 21 ราย ถือหุ้นรวม 47,382,084 หุ้น และด้ วย
การมอบฉั น ทะจ านวน 28 ราย ถื อ หุ้ นรวม 336,130,276 รวมเป็ น 49 ราย นับ รวมจ านวนหุ้ นได้
383,512,360 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.9657 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ น
องค์ประชุม
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ เรี ยนชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ใิ นการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตน
ถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น มาประชุม ด้ ว ยตนเอง และผู้รั บ มอบฉัน ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตั กิ ารลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้
ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน
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 ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสี ยงที่ไ ม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทังหมดและส่
้
วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยใน
วาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อนและส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้
การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับแต่มีการ
เก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นบัตรเสีย ซึง่ จะถือว่าผู้ถือหุ้น
งดออกเสียงในวาระนันๆ
้
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุก
ครัง้
3. กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ ท าหนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ ผ้ ูอื่ น เข้ า ร่ ว มประชุม และ
กาหนดให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทจะ
ลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผู้ถือ หุ้น หรื อผู้ม อบฉันทะ ในกรณี ข องผู้ถื อหุ้นต่างประเทศ ซึ่ง
แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4. ภายใต้ ข้อบังคับของบริษัท ข้ อ 35 กาหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดย
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิในวาระนันๆ
้ ส่วนผู้ถือหุ้น
ที่ “งดออกเสียง” ก็จะนามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
5. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
6. คะแนนเสี ยงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากการทยอยเข้ าห้ อง
ประชุม ของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉั น ทะ ดัง นัน้ จ านวนผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม ในแต่ล ะวาระจึ ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
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7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม สอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถาม กรุณา
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
8. ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ขอความ
กรุณานาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือ
หุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการสอบถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน
โดยในการแสดงความเห็นหรื อสอบถามท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครัง้ ละ 5 นาที เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและ
เพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้ บริ ษัทมีตวั แทนบริ ษัท นอร์ ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จากัด ที่
ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐปคัลภ์ ฤกษ์นิธีเป็ นพยานในการนับคะแนน
หลังจากนันผู
้ ้ ดาเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้ าร่วมประชุม
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม (“ประธานฯ”) กล่าว
ต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้ าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัท พร้ อมกับแถลงว่าในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และนาย
นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม โดยเนื ้อหา
วาระนี จ้ ะเกี่ ยวเนื่ องกับเนื อ้ หาในวาระที่ 2 เรื่ องพิจ ารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ น้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณาอนุมั ติการงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 จึงจะดาเนินการชี ้แจง
ต่อเนื่องไปในคราวเดียวกัน
นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นการพิจารณา
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจ าปี 2561 โดยบริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานส าหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั ้ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
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สาเนารายงานประจาปี 2561 ที่ได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ สรุ ปภาพรวมได้
ดังนี ้
จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ที่ตรวจสอบโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฐานะ
การเงินรวมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
 บริษัทมีสินทรัพย์ รวมจานวน 5,715.29 ล้ านบาท
 บริษัทมีหนี ้สิน รวมจานวน 4,722.68 ล้ านบาท
 บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 992.61 ล้ านบาท
 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 696.81 ล้ านบาท
 บริษทั มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย (Interest Bearing Debt) รวมจานวน 209.92 ล้ านบาท
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงตามสภาพธุรกิจของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของผลประกอบการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี ้
 บริษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 14,978.08 ล้ านบาท และ
 บริษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยรวมทังสิ
้ ้นจานวน 14,656.60 ล้ านบาท
บริษัทจึงมีกาไรสุทธิจานวน 321.48 ล้ านบาท ซึง่ ผลการดาเนินงาน โดยรวมกาไรสุทธิที่แสดงไว้ ในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ที่ตรวจสอบโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จานวน
321.48 ล้ านบาทนัน้ แบ่งเป็ น
 ผลกาไรจากการดาเนินงานจากธุรกิจหลักประมาณ 282.48 ล้ านบาท
 กาไรสุทธิที่มิได้ มาจากการดาเนินงานจากธุรกิจหลักจานวน 39 ล้ านบาท
ต่อมา นางสาวชมกมล พุ่ม พันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงผลประกอบการปี
2561 และแผนงานการดาเนินธุรกิจในปี 2562 นัน้ สามารถอธิบายพอสังเขปได้ ดงั นี ้
ปี 2561 ที่ผา่ นมา สถานการณ์ตลาดก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศเริ่ มชะลอตัวลงเนื่องจาก
ความต้ องการใช้ ก๊าซ LPG ในกลุ่มยานยนต์ (Autogas) ลดลง ดังนัน้ บริ ษัทจึงเน้ นประกอบการกิจการใน
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ให้ กาไรและ Margin สูง เช่น ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม
ห้ างสรรพสินค้ า ทาให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า แม้ ว่ายอดขายจะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่ได้ ละทิ ้งภาคยานยนต์ และบริ ษัทคาดว่า ภาคยานยนต์อาจจะฟื น้ ตัว เนื่องจากใน
ปั จจุบนั ภาครัฐให้ การสนับสนุนภาคส่วนธุรกิจพลังงาน หรื อพลังงานทางเลือกที่เป็ นพลังงานบริ สทุ ธิ์ ซึ่งก๊ าซ
LPG เป็ นพลังงานที่สะอาดที่สดุ
อีกทัง้ สาหรับปี 2562 นี ้ บริษัทยังคงมุ่งเน้ นเรื่ องการรักษาฐานลูกค้ าเดิม และขยายฐานลูกค้ าใหม่ใน
กลุม่ พื ้นที่อื่นๆ ที่ยงั ไม่เคยมีฐานลูกค้ า โดยบริษัทได้ ดาเนินการขยายคลังเก็บก๊ าซ ตัวอย่างเช่น ล่าสุด บริ ษัท
ซื ้อกิจการของบริษัท Thaigas บริษัทจึงได้ คลังเพิ่มในพื ้นที่จงั หวัดพิจิตร ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่บริ ษัทไม่มีคลัง จึงเป็ น
โอกาสที่ดีที่จะทาให้ บริษัทเข้ าถึงลูกค้ ามากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมุ่งเน้ นการส่งออกก๊ าซไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้ าน โดยในปั จจุบนั บริ ษัทได้
ส่งออกก๊ าซ LPG ไปยังประเทศพม่า แม้ วา่ จะไม่ใช่ปริมาณที่สงู มากนักก็ตาม ทังนี
้ ้ จากการศึกษาของบริ ษัท
พบว่าความต้ องการก๊ าซ LPG ของประเทศเพื่อนบ้ านเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ต่อมา นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงเนื ้อหาเกี่ยวกับวาระที่ 2 เรื่ อง
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นเนือ้ หาที่ต่อเนื่องกัน ต่อที่
ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่
39 ซึ่ง ก าหนดให้ บริ ษัท ต้ องจัด ให้ มี ก ารทางบการเงิ นประจ าปี ณ วัน สิ น้ สุดของรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท
ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทที่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ินนั ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินประจาปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยแสดงฐานะทางการเงินสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่ง แสดงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจ าปี 2561 ซึ่ง ได้ รับการสอบทานและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนางบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ โดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่ได้ ชี ้แจงไปก่อนหน้ านี ้
ต่อจากนัน้ นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงเนื ้อหาที่เกี่ยวกับวาระที่ 3
เรื่ องพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 45 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
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สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้ จา่ ยเงินปั นผลนัน้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั ้ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีกาไร
สุทธิจานวน 321.48 ล้ านบาท โดยเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนิ นงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักจานวน
282.48 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องด้ วยบริ ษัทยังคงขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเป็ นจานวน 13.73 ล้ าน
บาท ตามงบเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทจึงไม่สามารถจัดสรรทุนสารองและ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามกฎหมาย
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และนาย
นพวงศ์ โอมาธิ กุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และกล่าวสอบถามต่อที่ ประชุม ว่ามี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดมี
ข้ อคิดเห็นหรื อคาถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่
นางสุนี งามพงศ์ภศีน ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจในราคาหุ้นที่ ลดลง จึง
ต้ องการทราบว่าจะมีแนวทางบริหารอย่างไรให้ ราคาหุ้นสูงกว่านี ้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ราคาหุ้นที่แท้ จริ งเป็ นราคาที่สะท้ อนการประกอบการและกิจการของบริ ษัท ซึ่ง
หากพิจารณาในปี 2557 ที่ บริ ษัท ปิ คนิค คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ ควบรวมบริ ษัทกับบริ ษัท เวิลด์
แก๊ ส (ประเทศไทย) จ ากัดนัน้ บริ ษัท มี ผลขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 5 พันกว่าล้ านบาท อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาหลังจากการควบรวมกิจการดังกล่าวนัน้ บริ ษัทฯ มีการผลักดันให้ มีการกลับ
เข้ าซือ้ ขายอีกครัง้ ในตลาดฯ คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ บริ หารกิจการของบริ ษัท โดยสร้ างผลกาไรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทมีกาไรประมาณ 100 ล้ าน ในปี 2559 มีกาไรลดลงบ้ าง เนื่องจากภาวะความ
ผันผวนในราคาก๊ าซ ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรประมาณ 150 ล้ าน และในปี 2561 บริ ษัทมีกาไรประมาณ
340 ล้ าน ผลกาไรในระยะเวลาที่ผ่านมานันเป็
้ นผลงานการบริ หารกิจการอย่างมืออาชีพโดยคณะกรรมการ
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นไม่ขึ ้น เนื่องมาจากบริ ษัทขาดทุนสะสมเดิมอยู่ 5 พันกว่าล้ านนับแต่ปี 2557-2559
ด้ วยเหตุนี ้บริษัทจึงได้ ขออนุมตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นให้ ทาการลดทุนจดทะเบียน รวมทังน
้ าสารองตามกฎหมายมาล้ าง
ขาดทุนสะสม ซึ่งที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถล้ างขาดทุนสะสมไป 4 พันกว่าล้ านบาท โดยในปั จจุบนั บริ ษัท
เหลือขาดทุนสะสมอยู่เพียง 13 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทคาดการณ์ว่าขาดทุนสะสมจะถูกล้ างทังหมดภายในไตร
้
มาสที่ 3 ของปี 2562 นี ้ เมื่อบริ ษัทล้ างทุนสะสมหมด ผู้ถือหุ้นก็จะเห็นการเติบโตของบริ ษัทอย่างแข็งแรง
ต่อไป
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยัง มี ผลงานในเรื่ องการขยายธุรกิ จ ซึ่งทาประโยชน์ให้ กับบริ ษัทแล้ วใน
ปั จจุบนั เช่น การลงทุนมูลค่า 500-600 ล้ าน ในการสร้ างคลังเก็บก๊ าซ 2 คลัง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดขอนแก่น 1
คลัง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คลัง เพื่อลดค่าใช้ จา่ ยในการฝากก๊ าซกับ ปตท. เป็ นต้ น
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หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุม แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้ อมูลเพิ่ม เติม
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นมี ข้อคิดเห็นและคาถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ แจ้ งว่าวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อ
รับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้ งว่า นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงรายละเอียดใน
วาระนี ้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเนื่องจากเป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับวาระก่อน และได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อคาถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อคิดเห็นและ
คาถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท และได้ รับการสอบทานและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วโดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ คิ ด เป็ นร้ อยละของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,530,850

99.9720

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

107,600

0.0280

ผู้ถือหุ้นรวม 54 ราย

383,638,450

100.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 3

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561

ประธานฯ แจ้ งว่า นายนพวงศ์ โอมาธิกลุ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเนื่องจากเป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับวาระแรก และได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือ
หุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อคาถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อคิดเห็นและ
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คาถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ คิด เป็ นร้ อยละของผู้ ถือ หุ้ นซึ่ งมา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,638,392

99.9999

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

58

0.0001

ผู้ถือหุ้นรวม 54 ราย

383,638,450

100.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 4

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้
อย่างเต็มที่ จึงขอให้ กรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันนี ้ ได้ แก่ (1) นางสร้ อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
(2) นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง (3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์สินอุดม ออกจากห้ อง
ประชุมไปพักรอในห้ องรับรองก่อน และจะได้ เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับมาอีกครัง้ หนึ่งเมื่อที่ประชุมได้
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแล้ ว
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ มี
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการที่แบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้ นจาก
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ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ทงนี
ั ้ ้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ปั จจุบนั บริ ษัทมี กรรมการทัง้ สิน้ 12 ท่าน จานวนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 จึ งเป็ น 4 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็ น
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ ได้ แก่
1. นางสร้ อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. นางสาวชมกมล พุม่ พันธุ์มว่ ง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
4. นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์สูงสุดแก่การดาเนินงานของบริ ษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริ ษัท ประกอบกับความรู้
ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ของกรรมการทัง้ 4 ท่าน โดยมี รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียด
ประวัติกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
พิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านที่ออกจากตาแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอีก
วาระหนึง่
ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อ คาถามเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรื อคาถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ได้ แก่ (1) นางสร้ อยทิพย์
ไตรสุทธิ์ (2) นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง (3) นางสาวชมกมล พุม่ พันธุ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์สินอุดม ให้ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม มี ม ติอนุมัติการเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ ง ตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ได้ แก่ (1) นางสร้ อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ (2) นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง
(3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์สินอุดม ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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4.1 อนุมัตกิ ารเลือกตัง้ นายสร้ อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออีก
วาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,285,856

99.9081

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

352,725

0.0919

ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย

383,638,581

100.0000

4.2 อนุ มัติการเลื อกตัง้ นายกนกศั กดิ์ ปิ่ นแสงให้ กลั บเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออี ก
วาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,285,856

99.9081

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

352,725

0.0919

ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย

383,638,581

100.0000

4.3 อนุมัติการเลือกตัง้ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ต่ ออีกวาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

347,662,651

90.6224

ไม่เห็นด้ วย

234,300

0.0611

งดออกเสียง

35,741,630

9.3165

ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย

383,638,581

100.0000
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4.4 อนุ มัติการเลือกตัง้ นายบวร วงศ์ สินอุดมให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออีก
วาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,051,498

99.8470

ไม่เห็นด้ วย

234,358

0.0611

งดออกเสียง

352,725

0.0919

ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย

383,638,581

100.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 5

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 22 ซึง่ กาหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท ในรูปของ
เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท โดยข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึง ได้
พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยพิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนของ
กรรมการอย่างละเอียด และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้ เสนอในหนังสือเชิญประชุมดังนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ

73,500 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

73,500 บาท/เดือน
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กรรมการที่ไม่ได้ ดารงตาแหน่งผู้บริหาร

42,000 บาท/เดือน

กรรมการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร

21,000 บาท/เดือน

นอกจากค่าตอบแทนข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทไม่มีคา่ ตอบแทนเพิ่มเติม สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการ
ชุด ย่อ ย ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ จานวนเงินดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราเดียวกับที่ได้ รับอนุมตั ใิ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างบริ ษัท
ปิ คนิค คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เวิลด์แก๊ ส (ประเทศไทย) จากั ด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2557 และเป็ นอัตราเดียวกับที่ได้ รับอนุมตั ิในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 - 2561 ของ
บริษัทที่ผา่ นมา ซึง่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี แล้ ว
ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อ คาถามเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรื อคาถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้ วย

383,515,063

99.9081

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

352,725

0.0919

ผู้ถือหุ้นรวม 57 ราย

383,867,788

100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษั ท และกาหนดค่ า ตอบแทนผู้ สอบบั ญชี
ประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดาเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจ ารณาและเห็ น สมควรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ได้ พิ จ ารณาจากคุณ สมบัติ
ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้ อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นที่
ยอมรับ และความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจการค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว เห็นควรเสนอให้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยเสนอให้ ผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1.

คุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อ

2.

คุณพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรื อ

3.

คุณณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด สอบแทนได้ ในการนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจาปี 2562 และรายไตรมาส เป็ นจานวนไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยัง
ไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังนี
้ ้ จานวนเงินดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้ ปรับลดลงจาก
อัตราค่าสอบบัญชีที่ได้ รับอนุมตั ใิ นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และ 2561 ของบริษัท
ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อ คาถามเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อไม่
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและคาถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ
บริษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562 โดยอนุมตั ใิ ห้ คณ
ุ ขจรเกียรติ
อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อ คุณพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรื อ คุณณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทคนใด
คนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท และอนุมัติ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562 และรายไตรมาส เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

คิด เป็ นร้ อยละของผู้ ถือ หุ้ นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,515,005

99.9081

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

352,783

0.0919

ผู้ถือหุ้นรวม 57 ราย

383,867,788

100.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 7

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
เพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ความสะดวกในการประชุม ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริ ษัท ตามที่ กฎหมาย
อนุญาตให้ ทาได้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ประธานจึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
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ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการประชุม และประหยัดต้ นทุน
เรื่ องเวลา และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดในการจัดการประชุม และเข้ าร่ วมการประชุม ประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ประกอบกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และคาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน
2559 จึงกาหนดให้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทาได้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 และ ข้ อ 25 ให้
สอดคล้ องกับประกาศ และคาชี ้แจงดังกล่าว
นอกจากนี ้ เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกประชุมผู้ ถือหุ้น ประกาศคาสั่งหัวหน้ ารักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 21/2560 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด จึงกาหนดผู้
ถื อ หุ้น มี ห้ ุน นับ รวมกัน ไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 10 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ ทัง้ หมด สามารถร้ องขอให้
คณะกรรมการจัดการประชุมวิสามัญ ผู้ ถื อหุ้นได้ ดัง นัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 พิจ ารณาอนุมัติการการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ข้ อบัง คับของบริ ษัท ข้ อ 31 ให้ สอดคล้ องกับประกาศและ
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ทังนี
้ ้ รายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 25 และ 31 มีดงั ต่อไปนี ้และเป็ นไป
ตามที่ปรากฏอยูใ่ นวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้ อ 24 ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม และ
ให้ ป ระธานกรรมการท าหน้ า ที่ เ ป็ นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่ส ามารถปฏิบัติหน้ าที่ไ ด้
ในกรณี ที่ มี ร องประธานกรรมการอยู่ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไ ม่อยู่ในที่ ประชุม
นันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง
มาประชุม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานที่
ประชุม

ข้ อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ น
การประชุ ม ด้ ว ยตนเองหรื อ การประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็ก ทรอนิกส์ ต้ องมี กรรมการมาประชุม ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
จะครบองค์ป ระชุม และให้ ประธานกรรมการท า
หน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ และมี ร องประธาน
กรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่
ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ง (1)
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสี ย ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ ประชุม ออกเสี ยงเพิ่ม ขึน้ อี กเสี ยง
หนึง่ (1) เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ง มี เ สี ย งหนึ่ง (1)
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสี ย ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ ประชุม ออกเสี ยงเพิ่ม ขึน้ อี กเสี ยง
หนึง่ (1) เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทั ้ง นี ้ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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ข้ อ 25 ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายส่ ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)
วัน ก่อ นวันประชุม เว้ น แต่ในกรณี จ าเป็ นรี บด่ว น
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ ว
กว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 25 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะ
เป็ นการประชุมด้ วยตนเองหรื อการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จ าเป็ นรี บ ด่ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ข อง
บริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนด
วันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้หากเป็ นการเรี ยก
ปร ะชุ ม ค ณะ กร รม กา ร เ พื่ อ ปร ะชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม จะส่ง โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31.คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ ข้ อ 31.คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น เป็ นการประชุม สามัญ ประจ าปี ภายในสี่ (4) หุ้น เป็ นการประชุม สามัญ ประจ าปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า
(1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือ
หุ้นจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวน
หุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ ทัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กัน ท าหนัง สื อ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละสิ บ (10) ของจ านวนหุ้ นที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แ ต่ต้ อ งระบุเ หตุผ ลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

18

ข้ อความเดิม

ข้ อความที่เสนอแก้ ไขเพิ่มเติม

ประชุม วิ ส ามัญ เมื่ อใดก็ ไ ด้ แต่ต้ องระบุเ หตุผ ลใน
การที่ ข อให้ เรี ย กประชุม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนัง สื อ
ดังกล่าวด้ วยในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัด
ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

ด้ วยในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็ นการ
เรี ย กประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั ง้ ใด
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่ วมประชุม ไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิ ด จากการจัด ให้ มี ก ารประชุม ในครั ง้ นัน้ ให้ แ ก่
บริษัท

โดยสามารถสรุปการแก้ ไขโดยย่อได้ ดังนี ้
1.

ข้ อ 24 แก้ ไขเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการสามารถประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. ข้ อ 25 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ องการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสาหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. ข้ อ 31 แก้ ไขเพิ่มเติมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นจากเดิมต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
ถือหุ้นร้ อยละ 20 ร้ องขอ โดยลดลงเหลือร้ อยละ 10
ในการนี ้ เพื่อให้ การแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทดังกล่าวสาเร็ จลุล่วง จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอานาจดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าฯ รวมถึงแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและคาถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริษัท
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อที่ 24 25 และ 31 ตามรายละเอียด
ที่ คณะกรรมการเสนอ ซึ่ง ปรากฏอยู่ใ นวาระที่ 7 ของหนัง สื อ เชิ ญประชุม ผู้ถือหุ้น ด้ ว ย
คะแนนเสียง ดังนี ้
การลงคะแนนเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ คิ ด เป็ นร้ อยละของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ปร ะ ชุ ม แ ล ะ มี สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

383,515,005

99.9999

ไม่เห็นด้ วย

58

0.0001

งดออกเสียง

352,725

-

ผู้ถือหุ้นรวม 57 ราย

383,515,063

100.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 8

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจาก
วาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมโดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนัน้ ให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนด
นายสมคิด วงศ์ประภากร ผู้ถือของบริ ษัท ได้ สอบถามว่า ผลประกอบการของบริ ษัทในปี นี ้จะยังคง
แนวโน้ มยอดขายน้ อยลงและกาไรเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ เนื่องจากงบการเงินของบริ ษัทปี ที่ผ่านมาแสดงยอดขายที่
น้ อยลง ในขณะที่ผลกาไรเพิ่มขึน้ จาก 10-20 สตางค์ ถึง 50 สตางค์ โดยหากผลประกอบการเป็ นไปดัง
แนวโน้ มดังกล่าว บริ ษัทก็น่าจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลได้ ใช่หรื อไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษัท
ไม่จา่ ยเงินปั นผลเพราะบริษัทมีเงินขาดทุนสะสม
ประธานฯ ชี แ้ จงในเรื่ อ งการจ่ายเงิ น ปั น ผลว่า ในปั จ จุบัน บริ ษั ทมี เงิ น ขาดทุนสะสมคงเหลื อ อยู่
ประมาณ 13 ล้ าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถล้ างได้ หมดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 นี ้ หากบริ ษัทล้ างขาดทุน
สะสมหมดแล้ ว บริ ษัทจะมี กาไรมากขึน้ อย่างไรก็ ตาม การจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แม้ ว่าจะมีแนวโน้ มในทางบวกสาหรับการจ่ายเงินปั นผล แต่คณะกรรมการก็ไม่สามารถยืนยันการจ่ายเงิน
ปั นผลได้
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รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงในส่วนผลประกอบการของบริ ษัทว่า ธุรกิจของบริ ษัทเป็ น
ลักษณะการซือ้ มาขายไป (Distributor) ซึ่ง อยู่กลางนา้ ดังนัน้ บริ ษัทต้ องเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่ (Value
Chain) โดยการทาให้ ธุรกิจของบริ ษัทครอบคลุมตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้า ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงสร้ างคลังเก็บ
ก๊ าซครอบคลุมทุกพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีคลังเก็บก๊ าซของบริ ษัทตังอยู
้ ่ ซึ่งการสร้ างคลังดังกล่าวเป็ นการขยายฐาน
ลูกค้ าและขยายจุดส่ง รวมถึงช่วยลดต้ นทุนอีกด้ วย กล่าวคือ ในปั จจุบนั บริ ษัทมีคลังเก็บก๊ าซไม่พอ จึงต้ อง
เช่าคลังเก็บก๊ าซจาก ปตท. ซึง่ หากคลังก๊ าซที่บางประกงสร้ างเสร็จแล้ ว บริษัทจะสามารถประหยัดเงินค่าเช่า
คลังได้ ประมาณ 10 ล้ านบาทต่อเดือน ดังนัน้ ผลประกอบการของบริ ษัทจึงดีขึ ้น นอกจากนี ้ ในช่วง 3-5 ปี ที่
ผ่านมานี ้ บริ ษัทยังสนใจพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัท
อยูร่ ะหว่างการศึกษาพลังงานทางเลือกดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น พม่า และเวียดนาม อีกทังบริ
้ ษัท
ยังศึกษาเรื่ องกองเรื อขนก๊ าซ ซึ่งหากบริ ษัทได้ กองเรื อขนก๊ าซ มูลค่าของห่วงโซ่ก็จะเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ นการ
ประหยัดค่าใช้ จา่ ยด้ วย
ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่า คลังก๊ าซที่บางประกงจะสร้ างเสร็จเมื่อไหร่
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่าคาดว่าจะเสร็จประมาณปลายปี 2563
ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเพิ่มเติมเรื่ องแหล่งที่มาของรายได้ จานวน 66 ล้ านบาท ซึ่งปรากฏในรายการ
ที่ไม่ระบุแหล่งรายได้ ในงบการเงิน
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการประมาณการสาหรับค่าใช้ จ่ายที่
จะต้ องจ่ายกับหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริ ษัทได้ สอบถามความเห็นทางกฎหมายแล้ ว ปรากฏว่า
บริ ษัทไม่มีภาระผูกพันในรายการดังกล่าวแล้ ว ซึ่งภายหลังจากที่บริ ษัทปรึกษากับผู้สอบบัญชี บริ ษัทจึง ตัด
รายการดังกล่าวออก ทังนี
้ ้ ในการรายงานผลประกอบการ จะมีการแยกกาไรปกติกบั กาไรนอกเหนือปกติ ซึ่ง
กาไรนอกเหนือปกติมีอยูป่ ระมาณ 39 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวโน้ มรายได้ และกาไรของบริ ษัทว่าในอนาคต แม้ ว่ารายได้ ของบริ ษัทจะลดลง
หรื อเพิ่มขึ ้น แต่กาไรน่าจะเพิ่มขึ ้นใช่หรื อไม่
รั ก ษาการประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่า กาไรของบริ ษัท เพิ่ ม มากขึน้ แม้ ว่า ยอดขายลดลง
เพราะว่ายอดขายที่ลดลงเป็ นยอดขายของสถานีบริ การ (Autogas) โดยบริ ษัทได้ แก้ ไขปั ญหายอดขายที่
ลดลง โดยเน้ นทาธุ รกิจในภาคส่วนที่มี Margin ที่ดี เช่น ภาคอุตสาหกรรม หรื อ พาณิชย์ เช่น โรงแรม
ศูนย์การค้ า โรงพยาบาล เป็ นต้ น

21

ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ความต้ องการก๊ าซในภาคสถานีบริ การ มีแนวโน้ มที่จะน้ อยลงอยู่แล้ ว
เพราะแนวโน้ มธุรกิจพลังงานในอนาคต เน้ นไปในเรื่ องของภาคไฟฟ้า โดยในปั จจุบนั รัฐบาลของหลาย
ประเทศได้ ประกาศนโยบายสนับสนุนให้ ใช้ รถพลังงานไฟฟ้า
หลังจากนัน้ ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นมี ข้อคิดเห็นหรื อคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านที่ สละเวลาเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 และกล่าวปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ปิ ดประชุม เวลา 15.30 น.
ขอรับรองว่ามติข้างต้ นถูกต้ องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
ประธานที่ประชุม

นางสาวดาราพร อัญญะมณีตระกูล
เลขานุการบริษัท
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