
รายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2555

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ี  7 มิถุนายน 2555

ณ ห้อง Sky Park ช้ัน 14
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ช้ัน 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท ระยอง
เพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ/RPC”) โดยรายงานว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 802,870,229 หุ้น  และเป็นทุนที่ชำาระแล้ว 
ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 529,870,229 บาท จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจึงมีจำานวน 529,870,229 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 315 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 171 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 144 
ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น  277,172,083  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3094 ของทุนชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำานวนดังกล่าวนี้ครบถ้วน
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ความโดยสรุปว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น “ในการประชุมครั้งนี้จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม” 
 ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถืออยู่ และการลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ คือ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การนับ
คะแนน ในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 2  จะถือ เสียงข้างมาก ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ในส่วนของวิธีปฏิบัติในการออกเสียงคะแนนนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ระบุ
ไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที่
มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำานวนหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเท่านั้น
 ส่วนเรื่องการรายงานผลการลงคะแนน ผู้ดำาเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผล
คะแนนเสียงที่ได้รับจะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ซึ่ง
ในแต่ละวาระบริษัทฯ จะคำานวณจากจำานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียง และนำามาหักออกจากจำานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ เพื่อบันทึกและคิดคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผล
คะแนนในท้ายวาระนั้น ๆ ซึ่งหากวาระใดมีจำานวนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำานวนมาก อาจมีการแจ้งท้ายวาระลำาดับต่อไปได้ด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จำานวน  8  คน
1.  นายสัจจา       เจนธรรมนุกูล           ประธานกรรมการ 
2.  นายศุภพงศ์     กฤษณกาญจน์          กรรมการ
3.  นายสุมิตร       ชาญเมธี                กรรมการ
4.  นายสุวินัย       สุวรรณหิรัญกุล         กรรมการ
5.  นายสุทัศน์      ขันเจริญสุข             กรรมการ
6.  ดร.วิชิต          แย้มบุญเรือง             กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7.  นายอานุภาพ    จามิกรณ์                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8.  นายพิพิธ        พิชัยศรทัต              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาการประชุม  จำานวน 1 คน

1.   นายธวัช       อึ้งสุประเสริฐ            กรรมการ 
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ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในเวลา 
14.01 น. พร้อมแนะนำาคณะกรรมการบริษัท แจ้งตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำาเนินการประชุมต่อไป โดยประธานฯ ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตามที่
บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำาหนดเวลา
ที่กฎหมายกำาหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้
เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว 

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคำาตอบสรุปได้ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขคำาผิด ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
ในหน้า 7 ย่อหน้าที่ 3 จากคำาว่า “ทำาไมจำานวนเงิน 35 ล้านบาทไม่น้อยนิด ทำาไมจึงไม่เพิ่มทุน”  ต้องตัดคำาว่า “ไม่” ออก  
ในหน้าที่ 13 ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 2 จาก “โรงกลั่นนี่เราสร้างด้วยของเราเอง” เพิ่มเติมเป็น “โรงกลั่นนี่เราสร้างด้วยเงินของเราเอง” 
หน้าที่ 13 ย่อหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 4 จาก “เขาไม่เคยต่อสู้ ฟ้องร้องในเรื่องราวกับ กสท.” แก้ไขเป็น “เขาจะไปต่อสู้ ฟ้องร้องเอาเรื่องกับ กสท.” 
และหน้าที่ 14 ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 4 จาก “โรงกลั่นของ PRC” แก้ไขเป็น “โรงกลั่นของ RPC”

อย่างไรก็ตาม นายฮั่งไช้ อัครวัสสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวท้วงติง และขอให้แก้ไขรายงานในหน้าที่ 7 ย่อหน้าที่ 3 จาก “ทำาไมเงินจำานวน 35 ล้านบาท
ไม่น้อยนิด ทำาไมจึงไม่เพิ่มทุน” แก้ไขเป็น “ทำาไมเงินจำานวน 35 ล้านบาทเป็นเงินแค่เล็กน้อย ทำาไมจึงไม่เพิ่มทุน”  และขอให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาในส่วนนี้ด้วย และต้องนำารายงานไปเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งให้ทราบทั่วกัน
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง กล่าวขอให้ประธานฯ พิจารณาแก้ไขในหน้าที่ 7 ย่อหน้าที่ 2 ซึ่งความหมายไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยแก้จาก “280 ล้านบาท” 
แก้ไขเป็น “260 ล้านบาท” 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแก้ไขคำาผิดในรายงานฯ โดยทางบริษัทจะแก้ไขตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งมา และจะเผยแพร่ใหม่ พร้อมทั้ง
กล่าวขอบคุณ  รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ ทับทิมทอง ผู้ถือหุ้น ที่ได้ตั้งข้อสังเกต 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ได้แก้ไขคำาผิดตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุม โดยการ
ลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำานวน  7,811,700 
หุ้น ทำาให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 284,983,783 หุ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2555 ตามที่ได้แก้ไขคำาผิดในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
ผลการลงมติสำาหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย                         จำานวน  284,383,783   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย               จำานวน              0   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0
งดออกเสียง               จำานวน       600,000    เสียง  
รวมจำานวนเสียงทั้งหมด     จำานวน  284,983,783   เสียง  

วาระที่ 2   พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ กล่าวว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำาความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.94 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำาไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 
28 พฤษภาคม 2555 กำาหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
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ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคำาตอบสรุปได้ ดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  30  มีนาคม 2555 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลไป 0.05 
บาท  และมาขออนุมัติให้จ่ายเพิ่มในภายหลัง  มีข้อสงสัยว่าขณะที่จ่ายเงินปันผล 0.05 บาท นั้นเป็นการจ่ายจากกำาไรประจำาปี 2554 ใช่หรือไม่ 
และถ้าใช่ เหตุใดจึงจ่ายแค่ 0.05 บาท เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  การ
จ่าย  0.05 บาท นั้นจึงถือเป็นจำานวนที่น้อยเกินไป  ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำาไร ณ ขณะนั้น
อยู่ที่หุ้นละ 0.40 บาท เมื่อคำานวณแล้วไม่ถึงร้อยละ 3 และในครั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยไม่ได้จ่ายจากกำาไรประจำาปี 2554 
แต่เป็นการจ่ายจากกำาไรสะสม ขอสอบถามว่าการจ่ายในอัตรา 0.94 บาทต่อหุ้นนั้นคิดเป็นเงินเท่าไร ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสะสมเท่าไร หลังจ่าย
เงินปันผลแล้วจะเหลือเท่าไร จะนำาเงินที่เหลือไปใช้ทำาอะไร  เนื่องจากมีข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ออกมาว่าบริษัทนี้อาจจะไม่มีอีกแล้ว และรายงาน
การประชุมกล่าวกรณีที่ ปตท. ไม่ส่งวัตถุดิบให้ ถ้าหากบริษัทฯ จำาเป็นต้องปิดกิจการหรือเปลี่ยนธุรกิจไป เงินที่เหลือจะทำาอย่างไร จะคืนผู้ถือหุ้น
หรือไม่ และตามเอกสาร ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำาไรสะสมอยู่  400 ล้านบาท  ถูกต้องหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเรียนชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลครั้งที่แล้วในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและ
เสนอผู้ถือหุ้น  โดยคำานึงถึงสถานการณ์ที่บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายกับ บริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) อย่างที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ทราบ แต่การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการปันผลไปตามสภาพธุรกิจ การจ่ายปันผลในวันนี้ในอัตรา 0.94 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นการจ่ายจากเงิน
กำาไรสะสมที่บริษัทฯ ใช้เวลาหลายปีในการรวบรวม ซึ่งเกือบจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้เก็บกำาไรสะสมไว้
ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามปกติ  ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกคน และตาม
ที่เรียนให้ทราบในการประชุมครั้งที่แล้วว่าบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการมองหาธุรกิจทดแทน แต่เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะ
ลงทุนในธุรกิจใดที่จำาเป็นต้องใช้เงินจำานวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และในอนาคตหากยังคงมีเงินเหลือ
เท่าใดบริษัทฯ ก็จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายฮั่งไช้ อัครวัสสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนคุณทองอินทร์ เนื่องจากเห็นว่าเรื่องที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.94 บาทต่อ
หุ้นนั้นไม่ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในห้องนี้น่าจะมีเพียงไม่เกินร้อยละ  5 เท่านั้นที่ทราบข้อมูล 
ส่วนผู้ถือหุ้นอีกประมาณร้อยละ 85-95 นั้นไม่ทราบข้อมูลในเรื่องนี้ โดยนายฮั่งไช้กล่าวต่อไปว่าสิทธิการรับรู้ข้อมูลของผู้ถืหุ้นทุกคนต้องเท่าเทียม
กัน บริษัทฯ ต้องมีเอกสารประกอบ นอกจากนี้ ในเรื่องการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลก่อนที่จะมีมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับการจ่ายเงินปันผลจำานวนมหาศาลอย่างเช่นในครั้งนี้นั้น เห็นว่าการปิดสมุดทะเบียนควรทำาขึ้นหลังจากที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุญาตใช้สิทธิ์เรียกร้องไปยังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่าการปิดสมุด
ทะเบียนก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมตินั้นแม้จะสามารถทำาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  แต่มีข้อควรพิจารณาว่าการกระทำาเช่นนี้ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ทราบ และผลของการพิจารณาในวันนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่เห็นชอบ ทำาให้ราคา
หุ้นซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2 บาท ลงมาเหลือประมาณ 1 บาท ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ตนจึงขอกราบเรียนต่อท่านประธานฯ ว่าการปิดสมุด
ทะเบียนก่อนที่จะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเรื่องธรรมาภิบาลนี้ไม่จำาเป็นต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตนเองไม่เห็นด้วยกับการกระทำาใด ๆ ก็ตามที่จะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอให้ประธานพิจารณา
ส่วนนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าผลของการพิจารณาในวันนี้จะเป็นอย่างไร บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในทุก ๆ เรื่อง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามกฏหมายโดยการระบุข้อมูลที่จำาเป็นไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ส่วนการการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 
0.94 บาทต่อหุ้นนั้นจะคิดเป็นเงินทั้งหมดประมาณ  498 ล้านบาท และจะยังคงเหลือกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่อีกประมาณ 14 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทฯ จะนำาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกรณีที่ บริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) จะซื้อกิจการพลังานทั้งหมดในประเทศไทยว่าเป็นความจริง
หรือไม่ สอบถามว่าบริษัทฯ มีโรงกลั่นน้ำามันอยู่ที่ประเทศเวียตนามหรือไม่ และบริษัท บางจาก จำากัด (มหาชน) จะซื้อโรงกลั่นดังกล่าวใช่หรือไม่ 
และสอบถามกรณีที่มีข่าวทางหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ว่า บริษัท บางจาก จำากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) จะขอซื้อกิจการ
ทั้งหมดของบริษัทฯ และจะเข้ามาเป็นผู้บริหารใช่หรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า การที่บริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) จะซื้อกิจการทั้งหมดในประเทศไทยหรือไม่นั้น ไม่ขอแสดงความคิดเห็น  ส่วนกิจการที่เวีย
ตนาม บริษัทฯ ได้ขายกิจการไปหลายปีแล้วและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ส่วนข่าวที่ว่าบริษัท บางจาก จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท 
จำากัด (มหาชน) จะเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้น เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น  กล่าวต่อไปว่าขณะนี้บริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) ไม่ส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น จึงมีทางเดียว คือ 
บริษัทฯ ต้องปิดกิจการหรือเปลี่ยนไปดำาเนินธุรกิจอย่างอื่น ซึ่งตนได้ข่าวมาว่ามีบริษัทจากประเทศไต้หวันจะมาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไรนั้นตนเองไม่ทราบ  แต่หากข่าวดังกล่าวเป็นความจริง บริษัทฯ ก็ควรที่จะคืนเงินกำาไรสะสมที่เหลืออยู่จำานวน  14  ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและปิดกิจการ ไม่ควรที่จะดำาเนินการฟ้องร้องคดีอีกต่อไปเนื่องจากบริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำาเป็น 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจ แต่ในวันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.94 บาทต่อหุ้น และหลังจากจ่ายแล้ว บริษัทฯ จะยังคงมีกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลืออยู่อีกประมาณ 14 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทจะเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ หากมีการลงทุนใหม่ บริษัทฯ จะหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ต่อไป
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นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทฯ บริหารงานได้ค่อนข้างดีและมีธรรมาภิบาลมากพอสมควร แต่
ในวาระที่ 2 นี้ บริษัทฯ ควรชี้แจงรายละเอียดให้มากกว่านี้ ควรจัดทำาตารางเพื่อแจกแจงรายละเอียดว่าเงินนี้จ่ายจากงบเฉพาะกิจการหรืองบ
รวม บริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากที่ใด หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้วจะเหลือเงินกำาไรอีกเท่าไร และควรระบุข้อมูลของทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม นอกจากนี้ ตามที่คุณฮั่งไช้กล่าวถึงการปิดสมุดทะเบียนนั้น เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนแล้วจะเกิดการลดสัดส่วนลง ซึ่งใน
อดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หากปิดสมุดทะเบียนไปแล้วและผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับการจ่ายเงินปันผล ก็
จะเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ดังนั้น จะเป็นการดีกว่าหากบริษัทขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากผ่านวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ไปแล้วประมาณ 3 วัน 
และขอสอบถามว่าเมื่อขณะที่เริ่มต้นมีปัญหากับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) นั้น ไม่แน่ใจว่าท่านผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทฯ เคยชักชวนให้
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ มาซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในราคา Book Value หรือไม่ อยากทราบว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมา
แล้วมีผลตอบรับออกมาเป็นอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงกลั่นนั้น จากความรู้สึกส่วนตัวและการพูดคุยกับผู้อื่น คาดว่าบริษัทฯ 
คงจำาเป็นต้องขายโรงกลั่นไป เนื่องจากไม่มีมาตรฐานยูโรโฟร์ (Euro 4) และเงินทุนสำาหรับใช้ปรับปรุง จึงขอทราบความคืบหน้าของการดำาเนิน
การดังกล่าว และขอทราบมูลค่าหุ้นตามบัญชีว่าจะลดลงไปอยู่ที่เท่าไรครับ

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าจากที่ดูข้อมูลในเว็บไซต์ บริษัทฯ มีส่วนทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท ราคา Book Value อยู่
ที่ประมาณ 3 บาท จ่ายไป 500 ล้านบาท เหลืออีก 1,000 ล้านบาท ดังนั้น ราคา Book Value น่าจะเหลือประมาณ 2 บาท และได้สอบถามว่า
บริษัทมีภาระหนี้เท่าไร มีหนี้ที่ต้องชำาระดอกเบี้ยเท่าไร และมีความสามารถในการชำาระหรือไม่ อย่างไร  

ประธานฯ ได้ชี้แจ้งว่า ราคา Book Value หลังจ่ายเงินปันผลแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับ 2.17 บาท และกระแสเงินสดของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จะเหลือประมาณ 1,098 ล้านบาท ของงบการเงินรวมจะเหลือประมาณ 1,208 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,600 ล้านบาท เป็นหนี้การค้า 1,500 ล้านบาท ไม่มีหนี้ที่ต้องชำาระดอกเบี้ย

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติม กรณีการขายโรงกลั่นในราคาเท่ากับหรือน้อยกว่าราคา Book Value ว่าเงินที่ได้
จากการขายน้ันจะเหลือกลับมาเพราะบริษัทฯ ไม่มีหน้ี แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการดำาเนินกิจการ ดังน้ัน มูลค่าของทรัพย์สินจะต้องลดน้อยลง
ไปตามสภาพความเส่ือม จึงเสนอความเห็นว่าหากการฟ้องร้องคดีต้องใช้ระยะเวลานานอีกหลายปี บริษัทฯ ควรจะรีบดำาเนินการขายโรงกล่ัน และ
สอบถามเพ่ิมเติมว่าผู้ท่ีซ้ือโรงกล่ันไปจะหาแหล่งวัตถุดิบได้จากท่ีใด การดำาเนินการคุ้มค่าหรือไม่ และมีความเป็นไปได้มากเท่าใดท่ีจะมีผู้มาซ้ือ 

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำาเนินการขายให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ โดยบริษัทฯ ไม่ได้ต้องการขาย
โรงกลั่นเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อจากต่างประเทศจำานวน 2-3 ราย เพราะโรงกลั่นของ
บริษัทฯ สร้างได้ถูกกว่ารายอื่น 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าจากข้อสรุปที่บริษัทฯ จะนำาเงินกำาไรสะสมที่เหลืออีกจำานวน 14 ล้านบาทไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้
ดคีกับบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) นั้น ขอให้บริษัทถอนฟ้องและยุติการดำาเนินการดังกล่าว เนื่องจากตนเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถสู้บริษัท ปตท 
จำากัด (มหาชน) ได้ และขอให้นำาเงินจำานวน 14 ล้านบาท คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยการเพิ่มเงินปันผลให้อีกหุ้นละ 0.02 บาท และขอให้ผู้ถือ
หุ้นรายอื่น ๆ แสดงความเห็นต่อข้อเสนอของตน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องเงินปันผล ซึ่งตนเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความปรารถนาดีกับบริษัทฯ 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการปิดสมุดทะเบียนก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้ว ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการ
บริษัทสามารถมีมติจ่ายได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมวิสามัญ  แต่การที่บริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลังจากที่ปิดสมุดทะเบียนไปแล้วนั้นก็เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้ ดังนั้น ตนจึงขอแก้ต่างในเรื่องของธรรมาภิบาลแทนคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การ
ที่คณะกรรมการคิดที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการที่จะต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมาก เมื่อไม่มี
โครงการที่จะต้องใช้เงิน บริษัทฯ จึงคืนเงินที่มีอยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากในอนาคตมีความจำาเป็นต้องใช้เงินลงทุน บริษัทฯ ก็จะเริ่มต้นระดมทุนใหม่ 
ซึ่งตนเห็นว่าสิ่งที่บริษัทฯ ทำานั้นเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย นอกจากนี้ ตนยังมีคำาถามอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานต่อไปของบริษัท ซึ่งจะ
ใช้เวลาในการถามต่อไปในวาระที่ 3 หลังจากที่ลงมติในวาระนี้แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ไปซื้อกิจการของบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 100 นั้นมีวัตถุประสงค์ใด  และเงินกำาไรสะสมที่คงเหลือ
อยู่อีก 14 ล้านบาทนั้นรวมถึงเงินบริษัทที่ได้จากการซื้อกิจการด้วยหรือไม่ หากบริษัทฯ เลิกกิจการ นอกจากเงินกำาไรสะสมส่วนที่คงเหลืออยู่ 14 
ล้านบาท บริษัทฯ จะมีทรัพย์สินส่วนที่เหลืออยู่อีกเท่าไร ประเมินเป็นราคา Book Value แล้วมีมูลค่าเท่าใด 

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่ามูลค่าตามบัญชีหลังจ่ายเงินปันผลเหลือ 2.17 บาท ในอนาคต หากบริษัทย่อยมีกำาไรก็จะปันผลมาให้บริษัทฯ ส่วนการ
ซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทย่อยนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในเชิงบริหารเท่านั้น  เพราะเดิมบริษัทย่อยนั้นถูกถือหุ้นร้อยละ 
100 โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 อีกทอดหนึ่ง การซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนจากเดิมที่บริษัทฯ ต้องถือหุ้น
ผ่านบริษัทย่อยตรงกลาง เป็นบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวโดยตรง

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หากที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลวันนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด
ประธานฯ กล่าวว่า หากวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2555
นายอำานาจ วงศ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าท้วงติงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

เอกสารแนบ 1



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ได้เรียนเสนอไป โดย
ในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำานวน  4,895,095 
หุ้น ทำาให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 289,878,878 หุ้น 

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเรื่องการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ผลการลงมติสำาหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

เห็นด้วย                                  จำานวน 289,875,349 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987
ไม่เห็นด้วย                        จำานวน        3,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0012
งดออกเสียง                        จำานวน             0 เสียง  
รวมจำานวนผู้ออกเสียงทั้งหมด            จำานวน 289,878,878 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100

วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคำาตอบสรุปได้ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงโครงการและแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงความเป็นไปได้ในการ
ดำาเนินโครงการดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ มากนั้น  การขายโรงกลั่นอยู่ในระหว่างเจรจา ในส่วนของการมองหา
โอกาสขยายธุรกิจใหม่นั้น มีธุรกิจที่น่าสนใจและกำาลังอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ คือ การทำาเหมืองแร่ควอทซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มาก 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานะของบริษัทย่อยในปัจจุบัน
ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทย่อยมีกำาไรมากพอที่จะใช้ในการดำาเนินธุรกิจแต่ยังมีไม่มากเท่าไร เช่น ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจให้เช่าพื้นที่ซึ่งมีผล
ตอบแทนระยะยาว ส่วนธุรกิจปั๊มน้ำามันก็มีกำาไรพอเลี้ยงตัวเองได้ 

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) และจำานวนค่าเสียหายที่บริษัทฯ 
อาจได้รับหากบริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 20,000 ล้านบาท ขณะนี้คดียังอยู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะเริ่มมี
การนัดหมายกันประมาณวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

นายอำานาจ  วงศ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ฟ้องร้องบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) ใน 2 เรื่องใช่หรือไม่ และสอบถามว่าบริษัทฯ จะนำา
ภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่บริษัทค้างชำาระกับบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) มาหักกลบกับค่าเสียหายที่บริษัทฯ เรียกร้องในการฟ้องคดีโดยไม่ต้องรอให้
คดีถึงที่สุดได้หรือไม่ เนื่องจากในขณะนี้บริษัทฯ มีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเงินจำานวนนี้มาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดของบริษัท  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอความเห็น และกล่าวต่อไปว่าความจริงรายการค่าเสียหายที่บริษัทฯ เรียกร้องไปนั้นมีหลายรายการและ
เป็นการเรียกร้องย้อนหลัง เนื่องจากว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ซึ่งบริษัทฯ จะดำาเนินการทุกอย่างที่เป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากที่สุด

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงโอกาสที่คู่กรณีอีกฝ่ายอาจฟ้องร้องกลับจากการที่บริษัทฯ ฟ้องร้องดำาเนินคดี 
ประธานฯ ชี้แจงว่ามีโอกาสที่คู่กรณีอาจฟ้องกลับ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่บริษัทเลือกที่จะฟ้องคดีนั้นเป็นเพราะบริษัทฯ ได้รับความเสียหายมาก 
และความเสียหายดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็พยายามที่จะไม่
ทำาให้เกิดประเด็นข้อพิพาทไม่ว่าในเรื่องใด แต่ในวันนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปจึงจำาเป็นต้องฟ้องคดี

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องเหมืองแร่ควอท เกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุน สถานที่ แผนการตลาด และกลุ่มลูกค้า
ประธานฯ ชี้แจงว่าการทำาเหมืองแร่ควอทต้องใช้เงินลงทุนขนาดตั้งแต่  10-20 ล้าน ไปจนถึง  30,000-40,000 ล้าน  และสถานที่ตั้งอยู่ภายใน
ประเทศไทย ในส่วนของด้านการตลาดบริษัทฯ ได้คาดคะเนกลุ่มลูกค้าไว้แล้วซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดภายหลังเสร็จจากการประชุม เพื่อไม่ให้ผู้ถือ
หุ้นเสียเวลาในการประชุมนานเกินไป

นายพงศธร วนิชเสถียร สอบถามเพ่ิมเติมถึงการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือมาช่วยบริษัทฯ ปรับโครงสร้าง และแนะนำาช่องทางในการทำาธุรกิจ 
ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนในธุรกิจที่จะต้องใช้
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เงินจำานวนมาก และมีผู้ที่เข้ามานำาเสนอช่องทางในการทำาธุรกิจใหม่เป็นจำานวนมาก ทั้งที่ธุรกิจที่ถนัดและไม่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาพอสมควร 

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า บริษัทคาดการที่จะกลับมาดำาเนินธุรกิจได้ใหม่ในช่วงระยะเวลาประมาณเท่าใด

ประธานฯ  ชี้แจงว่าการคาดการณ์ต้องพิจารณาในรายละเอียดของธุรกิจก่อน หากเป็นธุรกิจใหญ่จะต้องใช้เวลานาน ตัวอย่างเช่นโรงกลั่นน้ำามัน
จะต้องใช้เวลาประมาณ  3-4  ปี ส่วนธุรกิจเหมืองแร่อาจทำากำาไรได้ภายใน  1-2 ปี แต่กำาไรน้อย
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าโรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถที่จะนำามากลั่นน้ำามันไบโอดีเซลได้หรือไม่
ประธานฯ ตอบว่าไม่สามารถทำาได้อีกทั้งไม่สามารถนำามากลั่นน้ำามันพืชได้ 

นายไกรวัลย์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในทางเอกสาร เช่น ในรายงานการประชุมหน้า 23 มติงดออกเสียงต้องระบุว่า “700,000 
เสียง” ไม่ใช่ “700,00 เสียง” อีกทั้งยังพบความผิดพลาดทางเอกสารอีกหลายที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทางด้านเอกสาร 
ดังนั้น จึงขอเสนอให้บริษัทนำาเสนอข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และสิ่งที่จะงดนำาเสนอก็ให้งดนำาเสนออย่างมีคุณภาพเช่นกัน 
ประธานฯ กล่าวว่าจะพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุที่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากบริษัทฯมีความจำาเป็นต้องเลิกจ้างพนักงาน
ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด ขณะนี้บริษัทฯ มีพนักงานเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนทำาให้งานที่ทำาอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ และขออภัยในความผิด
พลาดที่เกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่าเงินปันผลที่จ่ายไปในอัตราหุ้นละ 0.94 บาทนั้น ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกร้อย
ละ 10 ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ตอบว่าเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.94 บาทนั้น บริษัทได้เสียภาษีบนเงินจำานวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คือ อัตราภาษีร้อยละ 30 
สำาหรับเงินปันผล 0.48บาท อัตราภาษีร้อยละ 25 สำาหรับเงินปันผล 0.21 บาทและอัตราภาษีร้อยละ 0 สำาหรับเงินปันผล 0.25 บาท และต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามปกติในอัตราร้อยละ 10

นายธนวัฒน์  ป่ินรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในการขายโรงกล่ันน้ำามันบริษัทฯ จะขายให้แก่ผู้ซ้ือท้ังบริษัทฯ หรือขายเฉพาะโรงกล่ันน้ำามันกับท่ีดินท่ีต้ัง  
ประธานฯ ชี้แจงว่าการขายบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อทั้งบริษัทฯ นั้นน่าจะทำาได้ยาก นอกจากว่าผู้ซื้อจะสามารถเจรจากับบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) 
ให้กลับมาส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ เนื่องจากโรงกลั่นของบริษัทฯ นั้นออกแบบมาเฉพาะสำาหรับวัตถุดิบที่ได้จากบริษัท ปตท จำากัด (มหาชน) 
เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อจะต้องซื้อเฉพาะโรงกลั่นและนำาไปดัดแปลงเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทขายโรงกลั่นในราคาที่ไม่แพง ถ้าผู้ซื้อซื้อไปดัดแปลงก็ยังคงได้
ราคาที่ถูกอยู่

นายธนวัฒน์  ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ตั้งราคาขายโรงกลั่นไว้ที่เท่าใด และหากบริษัทได้เงินมาจะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่
ประธานฯ กล่าวตอบว่า บริษัทตั้งราคาขายโรงกลั่นไว้ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท และหากขายได้ บริษัทฯ จะคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และท่ีได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่าง หวังว่าผู้ถือหุ้นคงให้ความสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดีต่อไป และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

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

………………………………………..
  (นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร )
          เลขานุการบริษัท
        ผู้บันทึกการประชุม
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