รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
บริ ษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
เมือ่ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องใบไม้ สานักงานใหญ่ บริษทั บางจากฯ (มหาชน) 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เริ่ มการประชุม เวลา 13.30 น.
นายพิชยั ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) และนายชัยวัฒน์
โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุ การคณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่
เลขานุ การในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 774 ราย และผู้รบั มอบฉันทะ
จานวน 1,055 ราย รวมทัง้ สิน้ 1,829 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 923,208,461 หุน้ ซึง่ เท่ากับร้อยละ 67.05 ของจานวน
หุ้น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษัทฯ ครบเป็ น องค์ป ระชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทฯ โดยมี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย และทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีเ่ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม (ครบ 15 ท่าน) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนคณะกรรมการบริษทั
1. นายพิชยั
ชุณหวชิร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสุรนิ ทร์
จิรวิศษิ ฎ์
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
3. นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
4. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5. พล.ร.อ.สุชพี
หวังไมตรี
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
7. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี
กรรมการอิสระ
8. นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางปริศนา
ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายธีระพงษ์
วงศ์ศวิ ะวิลาส กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล
11. นายจรินทร์
จักกะพาก
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
12. นายประสงค์
พูนธเนศ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
13. นายวิศษิ ฐ์
วงศ์รวมลาภ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
14. ดร.ประเสริฐ
สินสุขประเสริฐ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
15. นายชัยวัฒน์
โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล
และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
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ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายพงษ์ชยั
ชัยจิรวิวฒ
ั น์
2. นายสมชัย

เตชะวณิช

3. นายยอดพจน์
4. นายสุรชัย
5. นายเกียรติชาย

วงศ์รกั มิตร
โฆษิตเสรีวงค์
ไมตรีวงษ์

6. นายเฉลิมชัย

อุดมเรณู

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั บีบจี ไี อ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มธุรกิจการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความ
ยังยื
่ นองค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจโรงกลัน่

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายและทีป่ รึกษาการเงิน
1. นางสาวนพรัตน์ แก้วศรีงาม
2. นางสาววิทติ า
ศุภวัฒน์
3. นางสาววรางณัฐ วาทยพร

(เพือ่ ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระที่ 7)
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ทีป่ รึกษาการเงิน บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

ก่อนเริม่ การประชุม มีการนาเสนอวีดทิ ศั น์ (VDO) เกีย่ วกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ประธานฯ กล่ า วเปิ ด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 โดยการกล่า วต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมอบหมายให้นางสาวภควดี จรรยาเพศ เลขานุ การบริษทั ชีแ้ จงวาระการประชุมและวิธกี ารนับคะแนน
เสียงเพือ่ ลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เลขานุ การบริษัท ได้รายงานว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุเป็ น วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า รวมถึงให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามทีต่ ้องการให้บริษทั ฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบ
วาระการประชุมครัง้ นี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระ ชื่อบุคคลและคาถามเข้ามา
หลังจากนัน้ ได้ชแ้ี จงถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยประธาน
ในทีป่ ระชุมจะเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรืองดออก
เสียง โปรดยกมือขึน้ หากมีผยู้ กมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานในทีป่ ระชุมจะให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านทีย่ กมือ เพื่อ ลงมติดงั กล่าว ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยจะถือว่าลงมติ
เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการบริษทั การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและหรืองดออกเสียง โดยจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุมส่ วนที่
เหลือจะถือว่าได้ลงคะแนนเสียงและเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ส าหรับกรณี ท่ีผู้ร ับมอบฉั นทะมาประชุ มแทนนั น้ ถ้าผู้มอบฉั นทะได้ออกเสียงมาล่ วงหน้ า แล้ ว
เจ้าหน้ าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ไว้ล่ วงหน้ าแล้ว ดังนัน้ ผู้ร บั มอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียง
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ลงคะแนนในทีป่ ระชุมอีก ถ้าผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน ก็ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้
เจ้าหน้าทีจ่ ะไปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง สาหรับคุณสมบัตบิ ตั รลงคะแนนทีจ่ ะ
นับเป็ นคะแนนเสียงต้องมีการทาเครือ่ งหมายและลงนามครบถ้วน กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติ
ในบัตรลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้ การออกเสียงลงคะแนนทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะถือเป็ นบัตรเสียและจะไม่นบั คะแนนเสียงในวาระนัน้
สาหรับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 20 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หนุ้
หนึ่ งหุ้น มีเ สีย งหนึ่ งเสีย ง หากคะแนนเสีย งส่ว นใหญ่เ ห็น ด้ว ยและเป็ น ไปตามข้อบังคับ บริษัทในการออกเสียง
ลงคะแนน ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมตั ใิ นวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้กอ่ นลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผทู้ จ่ี ะ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึน้ และเมื่อประธานอนุ ญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ทป่ี ระชุม
ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพือ่ ให้การบันทึกรายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง
บริษทั ฯ ได้เรียนเชิญทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ คือ นายวิสษิ ฐ์ เอือ้ วิโรจนังกูร เป็ นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษทั พร้อมด้วยตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมทีแ่ สดงความจานงร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
คือ นายสุชาติ ตราบชัวกั
่ ลปาว์ และมีนางสาวชุติมา วนกาจร เจ้าหน้ าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ในการประชุมครัง้ นี้ดว้ ย
จากนัน้ ประธานฯ นาทีป่ ระชุมเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารฉายวีดทิ ศั น์ (VDO) เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560
ความยาวประมาณ 6 นาที โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
 โรงกลันมี
่ อตั ราการผลิตเฉลีย่ เดือนในเดือนมีนาคม สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 121,600 บาร์เรลต่อวัน
 บริษัท ฯ เปลี่ย นชื่อ จากบริษัท บางจากปิ โตรเลีย ม จ ากัด (มหาชน) เป็ น บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อสื่อความถึงการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ซึ่งได้
ขยายจากธุรกิจปิ โตรเลียมออกไปรวมถึงขยายการลงทุน สู่ธุรกิจใหม่ทไ่ี ม่ได้จากัดเฉพาะธุรกิจ
ปิ โตรเลียมเพิม่ เติมอีกหลายประเภท เดือนพฤษภาคม เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ ามัน Hi Premium
Diesel S นวัต กรรมดีเ ซลเกรดพรีเ มีย ม พร้ อ มสร้า งสรรค์ ป ระสบการณ์ น วัต กรรมสีเ ขีย ว
“Greenovative Experience” ผ่ า นสถานี บ ริก ารรู ป แบบทัน สมัย และร้า นค้า ปลีก SPAR จัด ตัง้
มูลนิธใิ บไม้ปันสุข เพือ่ ดาเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม
 บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน) (“BCPG”) เข้าซือ้ หุน้ ในบริษทั Star Energy Group Holdings Pte.
Ltd. (SEGHPL) จานวนร้อยละ 33 เพือ่ ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนใต้พภิ พ
(Geothermal) ประเทศอินโดนีเซีย โรงกลันบางจากฯ
่
เริม่ ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าและไอน้ า จาก
โรงไฟฟ้ า พลังงานความร้อนร่ว มหน่ ว ยที่ 3 (GTG-3) ช่ว ยลดต้น ทุน การผลิตไฟฟ้ า และไอน้ า
อีกทัง้ ยังเป็ นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงกลัน่ เดือนกันยายน บริษทั ฯ
เปิ ดตัวสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative Innovation Center หรือ BiiC
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และได้รบั มอบรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็ น
ระดับ สูงสุดในฐานะที่เ ป็ น องค์กรที่ม ีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสาคัญต่อการดูแล
สิง่ แวดล้อม รวมถึงมีกจิ กรรมด้านสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรหลานเพือ่ นบ้านในโรงเรียนรอบโรงกลันน
่ ้ ามันบางจาก เป็ นปี ท่ี 13 และร่วมส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน สร้างโอกาสให้กลุ่มแม่บา้ นรอบโรงกลันในโครงการ
่
“คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วสิ ” ซึง่ เป็ น 1 ใน
251 กิจกรรมเพือ่ สังคมของบริษทั ฯ
 บริษัทฯ ร่ว มถวายความอาลัย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่ว มประดิษ ฐ์ด อกไม้จ ัน ทน์ รวมถึง
จาหน่ ายน้ ามันในราคาต่ ากว่าราคาขายปลีกหน้ าปั ม๊ ทัวไปทุ
่
กผลิตภัณฑ์ 1.50 บาทต่อลิตรทุก
สาขาทัวประเทศในวั
่
นที่ 26 ตุลาคม เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทีเ่ ดินทางร่วมพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เดือนพฤศจิกายน ควบ
บริษทั ระหว่างบริษทั บีบพี ี โฮลดิ้ง จากัด และบริษทั เคเอสแอลจีไอ จากัด เป็ นบริษทั บีบจี ไี อ
จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย ด้านธุรกิจ
การตลาด บริษทั ฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของสถานีบริการเป็ นอันดับสองได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดเฉลีย่ ทัง้ ปี รอ้ ยละ 15.4
ด้วยความมุ่งมันท
่ าให้ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประสบผลสาเร็จในด้านผลการดาเนินงาน มี
รายได้จากการขายและให้บริการเพิม่ ขึ้นกว่าร้อยละ 19 อยู่ท่ี 172,138 ล้านบาท มี Operating EBITDA 13,663
ล้านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิสว่ นของบริษทั ใหญ่ 5,778 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21 สูงสุดในรอบ 7 ปี
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุม
รับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เพิม่ เติม โดยประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานว่าในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีผลดาเนินงานปรับตัวดีขน้ึ จากปี ก่อนหน้า แจกแจง
เหตุผลเป็ นรายธุรกิจ ดังนี้
 ธุรกิจโรงกลัน่ มีปริมาณการกลันน
่ ้ามันเฉลีย่ 111.37 พันบาร์เรลต่อวัน สูงขึน้ จากปี กอ่ นร้อยละ 10
โดยไม่มกี ารปิ ดซ่อมบารุงประจาปี และราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28 จากปี ก่อนหน้า
(ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2560 อยู่ท่ี 53.14 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ซึ่ง
อยูท่ ่ี 41.43 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล)
 ธุรกิจการตลาด มีปริมาณการจาหน่ายรวมสูงกว่า 6,000 ล้านลิตร เป็ นครัง้ แรก เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4
จากปี กอ่ นหน้า
 ธุ ร กิจ พลังงานไฟฟ้ า สีเ ขีย ว มีร ายได้เ พิ่ม จากการขยายกาลังผลิตไฟฟ้ า ตามสัญ ญาเป็ น 332
เมกะวัตต์ จากปี 2559 ทีม่ ี 145 เมกะวัตต์
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ มีผลการดาเนินงานปรับตัวดีข้นึ จากการรับรู้ผลดาเนินการเต็มปี ของ
บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด อีกทัง้ ราคาขายเฉลีย่ เอทานอลทีป่ รับเพิม่ ขึน้
เป็ น 24.79 บาทต่อลิตร เพิม่ ขึน้ จากปี กอ่ นร้อยละ 7
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่สาหรับปี 2560 อยู่ท่ี 5,778 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ซึง่ อยูท่ ่ี
4,773 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 21 คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุ้น 4.20 บาท โดยมีรายละเอียด EBITDA
แยกตามธุรกิจได้ ดังนี้
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 EBITDA กลุ่มธุรกิจโรงกลันและการค้
่
าน้ ามัน 7,596 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 32
เนื่องจากค่าการกลันรวมที
่
เ่ พิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี า่ นมา อยูท่ ่ี 7.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาจากค่า
การกลันพื
่ น้ ฐาน 6.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลและส่วนทีเ่ หลือจากสัญญาซือ้ ขายน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์น้ า มัน ล่ ว งหน้ า (0.25 เหรีย ญสหรัฐฯต่อบาร์เ รล) และกาไรจากสต๊ อกน้ า มัน (0.60
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล)
 EBITDA ธุรกิจการตลาด 2,301 ล้านบาท ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมา ร้อยละ 9 เนื่องจากค่าการตลาด
รวมทีล่ ดลงร้อยละ 3 อีกทัง้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและขยายสาขาเพื่อขยาย
การลงทุนในธุรกิจ Non-oil จึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้บริษัทฯ ยังคง
รักษาส่วนแบ่งการตลาดสถานีบริการเป็ นอันดับที่ 2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 16.2 ใน
เดือนตุลาคม ซึง่ เป็ นผลมาจากการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าสถานีบริการน้ามัน มีคะแนน
ทีส่ ะท้อนความพึงพอใจของลูกค้า (NPS – Net Promoter Score) ดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญ
 EBITDA ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าสีเขียว 3,088 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา ร้อยละ 21 จากการ
เปิ ดดาเนินการโครงการโซล่าร์สหกรณ์ ในประเทศไทยและโครงการ Nikaho, Nagi ในประเทศ
ญี่ป่ ุน รวมถึงการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานลมในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนใต้พภิ พในประเทศอินโดนีเซีย
 EBITDA ธุ ร กิจ ผลิตภัณฑ์ช ีวภาพ 529 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี ท่ผี ่านมา ร้อยละ 62 เนื่ องจาก
บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จากัด (BBE) เริม่ รับรูผ้ ลการดาเนินงานเต็มปี และต้นทุนวัตถุดบิ
ค่อนข้า งดี บริษัท บางจากไบโอฟู เ อล จ ากัด (BBF) มีย อดจ าหน่ า ยไบโอดีเ ซล 249 ล้า นลิตร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 แต่ได้รบั ผลกระทบจากราคาปาล์มน้ ามันตกต่ าตลอดทัง้ ปี ส่งผลต่อราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ B100 และมีผลให้ขาดทุนจากสต๊อค
 EBITDA ธุ ร กิจ ทรัพ ยากรธรรมชาติและพัฒ นาธุ รกิจใหม่ 286 ล้า นบาท ลดลงร้อยละ 11 โดย
บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั Lithium Americas Corp. ซึง่ ดาเนินการเหมืองแร่ลเิ ทียม
ทีป่ ระเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา ทาให้ปัจจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 15.9
บริษทั ฯ เปิ ดตัวสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative Innovation Center (BiiC)
เพื่อผลักดันนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยเน้นด้านธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ ทีส่ นองนโยบาย
Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล
ด้านความยังยื
่ น บริษทั ฯ มีนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ นไปกับสิง่ แวดล้อมและสังคม และยังคง
ยึดแนวทางการพัฒนาธุรกิจทีส่ ร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” กับ “คุณค่า” โดยจะช่วยให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างมันคงและ
่
มีคณ
ุ ค่าต่อสังคมไทย
บริษทั ฯ มีการตัง้ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (SDGs: Sustainable Development Goals) ในการ
ควบคุม การใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกและลดการใช้ทรัพ ยากรน้ า บริษัทฯ ลดการบริโภค
พลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกลัน่ เช่น การติดตัง้ โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม
และยกเลิก การใช้ห น่ ว ยผลิต ไอน้ า เดิม บริษัท ฯ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในปี 2560 ได้ 3.4 แสนตัน
คาร์บ อนไดออกไซด์เทีย บเท่า จากการลงทุน ในธุ รกิจ พลังงานหมุน เวีย น เช่น โร งไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลมและพลังงานความร้อนใต้พภิ พ ด้านการลดการใช้ทรัพยากรน้ า บริษทั ฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ า
รวมลง 1.19 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือลดลงร้อยละ 3.42 เมือ่ เทียบจากปี ฐาน 2558
-5-

บริษทั ฯ จัดตัง้ มูลนิธใิ บไม้ปันสุข ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทีร่ ่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยังยื
่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมและโครงการเพื่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ของ
สังคมไทย ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์ กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่
ดาเนินการเกีย่ วข้องกับการเมืองแต่ประการใด
บริษัท ออมสุข วิส าหกิจ เพื่อสังคม จ ากัด เป็ น กิจ การวิส าหกิจ เพื่อสังคมอย่า งเต็ม รูป แบบ โดย
สนับสนุ นให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายทาเกษตรอินทรียแ์ ละมีรายได้เสริม สร้างมูลค่าเพิม่ ทางการเกษตร เพื่อ
ยกระดับชีวติ และความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดขี น้ึ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงมุ่งมันในการมี
่
ส่วนร่วมแก้ไขปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยเป็ นแนวร่วม
ส่งเสริมให้บริษทั ย่อยและคู่คา้ ของบริษทั ฯ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน ผ่านโครงการ
แนวร่ว มปฏิบ ัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นทุจ ริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) ปั จ จุ บ ัน มีบ ริษัทย่อย 3 บริษัท และคู่ค้า 91 ราย ร่ว มประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งมี
บริษทั ย่อย 1 บริษทั และคูค่ า้ 2 รายได้รบั การรับรองเป็ นแนวร่วม CAC แล้ว
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีผถู้ อื หุน้ ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
ขอแสดงความยินดีต่อความสาเร็จด้านผลการดาเนินงานในปี ทผ่ี ่านมา และมี
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ)
ข้อเสนอแนะว่า เพื่อเป็ นการยกระดับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ให้สงู ขึน้ บริษทั ฯ ควรดาเนินการเพิม่ เติม ดังนี้
1. ควรจัดให้มรี ะเบียบวาระแรก เป็ นประธานแจ้งสรุปให้ทป่ี ระชุมทราบถึง
แนวโน้มต่างๆ ของภาพรวมธุรกิจ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการกากับดูแลกิจ การที่ดี บริษัทฯ ควรมีการ
แนะนาผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทเ่ี ข้าร่วมประชุม ให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
3. เสนอแนะบริษทั ฯ พิจารณาปรับลดหลักเกณฑ์หรือข้อจากัดของการเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนการเสนอ
รายชือ่ บุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ประธานกรรมการ

ขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณา

ผูถ้ อื หุน้
แสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้ า ของกิจการและผลประกอบการที่ดีข้นึ
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) อย่างต่อเนื่องของบริษทั ฯ โดยมีขอ้ เสนอแนะว่า ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิจ เกิด ความเสี่ย งด้ า นนวัต กรรมและเทคโนโลยี
(Disruptive technology) ที่อาจทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทา
ธุ ร กิจ บริษัท ฯ ควรปรับ ตัว เพื่อ เตรีย มพร้อมรับการเปลี่ย นแปลงดังกล่าว
รวมถึงมุง่ หวังให้บางจากฯ ยังคงยึดมันบนความสมดุ
่
ลทัง้ ด้านธุรกิจและสังคม
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างยังยื
่ น
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ประธานกรรมการ

กล่ า วขอบคุ ณ ที่แ สดงความชื่น ชมการปฏิ บ ัติ ง านของบริษั ท ฯ และให้
ข้อเสนอแนะ โดยชี้แ จงว่ า ปั จจุบ ันทิศทางการดาเนิ น ธุ รกิจ ของบริษัทฯ มี
แนวทางทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอแนะอยูแ่ ล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิม่ เติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่ม ี
ผูถ้ อื หุน้ ในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จง
ให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรือ่ งงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะ
การเงิน กลุ่มบริษทั ฯ มีดงั นี้
 สินทรัพย์รวม 114,110 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12,327 ล้านบาท (+12%)
 หนี้สนิ รวม 61,978 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 4,104 ล้านบาท (+7%)
 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 52,132 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8,223 ล้านบาท (+19%)
 ผลการดาเนินงาน กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 172,138 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
27,433 ล้านบาท (+19%) และกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 5,778 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,005
ล้านบาท (+21%) คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 4.20 บาท
ในส่ว นของงบกระแสเงิน สดรวม ณ 31 ธัน วาคม 2560 กลุ่ ม บริษัทฯ มีเ งิน สดอยู่จ านวน 10,106
ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็ นดังนี้
 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 13,851 ล้านบาท
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
18,960 ล้านบาท
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,761 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
ส าหรับ ปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง ได้ร บั การตรวจสอบจากนายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีผถู้ อื หุน้ ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญดังนี้
อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
(นางสาวศิรพิ ร ขัตตพงษ์)

สอบถามรายละเอีย ดหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ที่ป รากฏในรายงาน
ประจาปี หน้า 211 เรื่อง “หักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย และค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ”
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ชี้แจงว่า ค่าเผื่อสินค้า เสื่อมสภาพและล้าสมัย เป็ นรายการอุปกรณ์ Spare
part และสารเคมีในโรงกลัน่ เช่น น้ายาดับเพลิง ทีเ่ สือ่ มคุณภาพหรือหมดอายุ
การใช้งานตามระยะเวลา เป็ นต้น

ผูถ้ อื หุน้
เสนอแนะว่าการใช้เงินลงทุนควรมีการติดตามถึงความสามารถในการทากาไร
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) รวมถึงให้ระมัดระวังภาระหนี้จากการลงทุนในบริษทั ฯ หรือโครงการต่างๆ
โดยขอให้บริษทั ฯ ดารงรักษาไว้ซง่ึ ระดับการเติบโตของผลกาไร
ประธานกรรมการ

ชีแ้ จงว่า
1. การลงทุนของบริษัทฯ มีเงื่อนไขการลงทุนที่ชดั เจน คือ กรณี ทเ่ี ป็ นการ
ลงทุนในโครงการทัวไปหรื
่
อประเภท Fixed income เช่น โรงงานไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ อัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังหักเงินกูค้ วรอยู่ใน
ระดับร้อยละ 15 ในขณะทีก่ ารลงทุนสาหรับโครงการต่อยอดโครงการเดิม
หรือ Upgrade ต้องมีอตั ราผลตอบแทนการลงทุนหลังหักเงินกู้ สูงเกินกว่า
ร้อยละ 15 คณะกรรมการจึงจะพิจารณาความเหมาะสมการเข้าลงทุน
2. เรื่องภาระหนี้ ส ิน จากการลงทุ น กรณี บริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ หนี้ ส ิน ของ
บริษทั ลูกจะถูกรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทั แม่ทาให้สามารถติดตามได้
สาหรับกรณี ท่บี ริษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วนน้ อยจะมีส่วนได้เสียในผลกาไร/
ขาดทุ น ในบริษัท ลู ก หรือ บริ ษัท ร่ ว มที่ต นเองถือ หุ้น (ตามสัด ส่ ว นการ
ถือหุ้น) โดยไม่ต้องเอาส่วนหนี้สนิ (Liabilities) มารวมอยู่ในงบการเงิน
ตามหลักการบัญชี

ผูถ้ อื หุน้
(นายสมศักดิ ์ ลิขติ กาญจนกุล)

สอบถามถึงรายละเอียดงบกาไรขาดทุน ที่ปรากฏในรายงานประจาปี หน้า
152 เรื่องรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ จานวน 1,518
ล้านบาท ว่าเกิดจากอะไรและสามารถกลับรายการได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชี้แ จงว่ า รายการดัง กล่ า วคือ การรับ รู้บ ัน ทึก ด้อ ยค่ า ของ Nido Petroleum
Limited ตามที่บ ริษัท ฯ ได้ม ีการรายงานผ่า นตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ เป็ น ระยะ
เกี่ยวกับ ผลการขุดเจาะในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 ถึงผลของ
การเจาะหลุ ม ส ารวจในพื้น ที่ส ารวจ Mid – Galoc ที่ไ ม่ พ บศัก ยภาพเชิ ง
พาณิชย์ จึงมีการตัดสารองหรือการด้อยค่าของสินทรัพย์

ผูถ้ อื หุน้
(นายอภิชยั โชคชุลกี ร)

ได้สอบถามดังนี้
1. จากผลประกอบการปี 2560 ที่ม ีก าไรสุ ท ธิเ พิ่ม ขึ้น มากกว่ า ร้อ ยละ 21
เนื่องจากไม่มกี ารปิ ดซ่อมบารุงโรงกลันนั
่ น้ ในปี 2561 ซึง่ บริษทั ฯ มีแผน
หยุดซ่อมบารุงประจาปี จะส่งกระทบต่อ กาไรให้ลดลงหรือไม่ และบริษทั ฯ
มีแผนการบริหารจัดการอย่างไรเพือ่ ให้ผลกาไรมีความสม่าเสมอ
2. เดือนมีนาคมปี 2560 โรงกลันมี
่ อตั ราการผลิตเฉลีย่ สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
เป็ นเพราะสาเหตุใด รวมถึงจะสามารถคงอัตราผลิตในระดับสูงให้ได้ตลอด
ได้หรือไม่
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ชี้แจงว่า โรงกลันมี
่ การปิ ดซ่อมบารุงประจาปี ทุกรอบ 18 เดือน โดยในปี น้ีม ี
กาหนดปิ ดซ่อมบารุงเป็ นระยะเวลา 45 วัน เริม่ วันที่ 30 เมษายน ถึงเดือน
มิถุ น ายน ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ ได้ล งนามสัญ ญา Engineering Procurement and
Construction (EPC) เพื่อออกแบบก่อสร้างและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซง่ึ จะทา
ให้สามารถยืดรอบปิ ดซ่อมบารุงประจาปี ได้เ ป็ น 30 เดือน โดยมีกาหนดแล้ว
เสร็จของโครงการในปี 2563
การใช้กาลังกลันของโรงกลั
่
น่ ขึ้นอยู่กบั ภาวะตลาดและการวางแผน
ผลิต เช่ น ช่ ว งต้น ปี จ ะเป็ นช่ ว งที่ม ีก ารใช้ก ลัน่ น้ า มัน สูง เพื่อ รองรับ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ขณะทีใ่ นช่วงฤดูฝนการใช้กาลังกลันจะลดลงตามความ
่
ต้องการใช้น้ า มัน ที่ล ดลง อย่า งไรก็ตามภายหลังปี 2563 หลังการเปลี่ย น
อุปกรณ์แล้วเสร็จ ความสามารถในการกลันน
่ ้ามันของบริษทั ฯ จะเพิม่ ขึน้ จาก
120,000 บาร์เรลต่อวัน เป็ น 135,000 บาร์เรลต่อวัน

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็น หรือข้อซักถามเพิม่ เติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่ม ี
ผู้ถือหุ้น ในห้องประชุม ทัก ท้ว งหรือ แสดงความเห็น เพิ่ม เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุม ออกเสีย งลงคะแนน
ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติ ที่ประชุม

923,708,459
2,299,600
341,100
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.7516
0.2483
-

ทีป่ ระชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มตั ิ
งบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาจัดสรรเงิ นกาไรเพื่อจ่ายเงิ นปันผล
ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จง
ให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรือ่ งจัดสรรเงินกาไรเพือ่ จ่ายเงินปั นผล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานว่าจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560
บริษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จานวน 6,152 ล้านบาท หรือคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 4.47 บาท และผล
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษทั ใหญ่ จานวน 5,778 ล้านบาท หรือคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 4.20 บาท
โดยปี 2560 ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ อยู่ในระดับทีด่ ี กาไรเติบโตขึน้ กว่า ร้อยละ 20 จากปี 2559 และมี
การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ ทีม่ ุ่งเน้นสร้างเทคโนโลยีสเี ขียวผ่านนวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาปั จจัยต่างๆ ประกอบ ทัง้ เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราผลตอบแทนเงินปั นผล
รวมถึงกระแสเงินสด บริษัทฯ จึงเสนอขออนุ มตั ิให้จดั สรรกาไรจากบัญชีกาไรสะสมที่ย งั ไม่ได้จดั สรร เพื่อจ่าย
เงินปั นผลสาหรับปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 2.15 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,960 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 48 ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 51 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้
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จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สาหรับเงินปั นผลงวด
ครึง่ ปี หลัง จะจ่ายในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 1,514 ล้านบาท โดยเป็ นการเสนอจ่ายเงินปั นผล
จากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร และเป็ นกาไรส่วนทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่ง
ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดังนี้
 เงิน ปั น ผลจ านวน 0.85 บาทต่อหุ้น จ่ า ยจากกาไรที่เ สีย ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ คคลอัตราร้อยละ 23
ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปั นผล
 เงิน ปั น ผลจ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ า ยจากกาไรที่เ สีย ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ คคลอัตราร้อยละ 20
ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผล
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ใน
อัตราหุน้ ละ 2.15 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 2,960 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลงวดครึง่ ปี แรกไปแล้ว ใน
อัตราหุน้ ละ 1.05 บาท สาหรับเงินปั นผลงวดครึง่ ปี หลัง จะจ่ายในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 1,514
ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประธานฯ ได้ส อบถามที่ป ระชุม ว่า จะมีข ้อคิด เห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
ซักถามเพิม่ เติมดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
สอบถามถึงการจัดสรรเงินปั นผล โดยแนะนาให้จ่ายจากกาไรสะสมส่วนทีเ่ สีย
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 23 จนหมดก่อน
(นายสมศักดิ ์ ลิขติ กาญจนกุล)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชี้แจงว่า บริษทั ฯ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากกาไรทีเ่ สียภาษีในอัตราทีม่ าก
ที่สุ ด เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้ร ับ เครดิต ภาษีม ากที่ สุ ด อยู่แ ล้ว โดยได้ พ ิจ ารณา
จ่ายเงินปั นผลจากกาไรทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ที่ 0.85 บาทต่อหุน้ และ
จ่ายจากกาไรทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ที่ 0.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งหลังจาก
จ่ายเงินปั นผลงวดนี้ บริษทั ฯ จะมีกาไรทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรสาหรับส่วนทีเ่ สียภาษี
ในอัตราร้อยละ 23 คงเหลือ 27 ล้านบาท ซึง่ ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเงินปั นผล

อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
(นางสาวศิรพิ ร ขัตตพงษ์)

ให้ขอ้ สังเกตและสอบถามถึงผลการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลนับคะแนน
ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถรวมได้ครบร้อยละ 100 ของการลงคะแนน

ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ให้ขอ้ สังเกตถึงผลการลงคะแนนทีผ่ ลรวมไม่ครบ
ร้อ ยละ 100 นั น้ เกิด จากรูป แบบของการแสดงผลที่แ สดงเป็ นทศนิ ย ม 4
ตาแหน่ ง ดังนัน้ เมื่อมีคะแนนเสียงส่วนของการงดออกเสียงหรือบัตรเสียทีม่ ี
เสียงน้อยกว่าทศนิยมตาแหน่งที่ 4 จะไม่สามารถรวมได้ครบร้อยละ 100 ทัง้ นี้
ขอขอบคุณและรับข้อสังเกตเพือ่ พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิม่ เติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่ม ี
ผู้ถือหุ้น ในห้องประชุม ทัก ท้ว งหรือ แสดงความเห็น เพิ่ม เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุม ออกเสี ย งลงคะแนน
ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติ ที่ประชุม

926,747,217
11,000
14,900
3,250

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9988
0.0011
-

ทีป่ ระชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุ มตั ิ
จัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดครึง่ ปี หลังของปี 2560 ในอัตราหุน้
ละ 1.10 บาท และเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ
1.05 บาท จะเป็ นเงินปั นผลทีจ่ ่ายในปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 2.15 บาท คิดเป็ นเงินรวมประมาณ
2,960 ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปี น้ี คือ นายพิชยั ชุณหวชิร นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส นายวิศษิ ฐ์ วงศ์รวมลาภ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่ควรอยู่ใ น
ทีป่ ระชุม กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียจึงขอออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และ
ขอให้น ายสุ ร ิน ทร์ จิร วิศิษ ฎ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ) ชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ร ายงานว่ า ตามข้อ บัง คับ ของบริษั ท ข้อ 21 ก าหนดให้
คณะกรรมการมีจ านวนได้ไม่ม ากกว่ า 15 คน และข้อ 23 กาหนดว่ า ในการประชุม สามัญประจ าปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ โดยในปี น้ีมกี รรมการทีพ่ น้ ตาแหน่งตามวาระ 5 คน คือ
นายพิชยั ชุณหวชิร นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส นายวิศษิ ฐ์ วงศ์ รวมลาภ และนาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ฯ ได้ประกาศเชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเข้ามายังบริษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ มีประวัตกิ ารทางานทีด่ ี และมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
กิจการของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ
จัดทาตารางความรูค้ วามชานาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะจาเป็ นทีย่ งั ขาด รวมถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ
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กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้พจิ ารณารายชื่อ
กรรมการอาชีพในทาเนียบสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลอดจนได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระของ
กรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เป็ นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส สร้างความ
มันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจึง เห็น ควรเสนอให้เ ลือ กตัง้ นายพิช ัย ชุ ณ หวชิร
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ ดร.อนุ ชติ อนุ ชติ านุ กลู เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จากนัน้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นาเสนอประวัตโิ ดยสังเขปของแต่ละท่าน และได้สอบถามที่
ประชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติมดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์)

เสนอความเห็น เกี่ย วกับ วาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้น จาก
ตาแหน่ งตามวาระว่า บริษทั ฯ ควรชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนเสียงสาหรับวาระ
การแต่งตัง้ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพื่อให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับบริษทั และกฎหมาย

ประธานกรรมการสรรหาฯ

ชีแ้ จงว่า ก่อนเริม่ การประชุมเลขานุ การบริษทั ได้ชแ้ี จงถึงวิธกี ารนับคะแนน
เสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยประธานในทีป่ ระชุมจะเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ หากมีผยู้ กมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสีย ง ประธานในที่ป ระชุ ม จะให้เ จ้า หน้ า ที่ข องบริษัท ฯ ไปรับ บัต ร
ลงคะแนนจากท่านทีย่ กมือ เพือ่ ลงมติดงั กล่าว

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิม่ เติมประการ
ใดหรือไม่ ซึ่งไม่มผี ถู้ อื หุน้ ในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็ นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถ
สรุปเป็ นมติ ดังนี้
(1) นายพิชยั ชุณหวชิร
เห็นด้วย
879,801,893 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 94.9316
ไม่เห็นด้วย
46,972,400 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
5.0683
งดออกเสียง
41,920 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
3,250 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
(2) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
เห็นด้วย
878,376,993
ไม่เห็นด้วย
48,394,900
งดออกเสียง
44,320
บัตรเสีย
3,250

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.7781
5.2218
-

มติ ที่ประชุม

(3) นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส
เห็นด้วย
879,797,793
ไม่เห็นด้วย
46,973,500
งดออกเสียง
44,920
บัตรเสีย
3,250

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.9314
5.0685
-

(4) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
เห็นด้วย
916,177,813
ไม่เห็นด้วย
10,599,300
งดออกเสียง
39,100
บัตรเสีย
3,250

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.8563
1.1436
-

(5) ดร.อนุชติ อนุชติ านุกลู
เห็นด้วย
879,965,713
ไม่เห็นด้วย
46,811,400
งดออกเสียง
22,500
บัตรเสีย
19,850

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.9490
5.0509
-

ที่ป ระชุม โดยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน มีม ติ
อนุมตั เิ ลือกตัง้ นายพิชยั ชุณหวชิร นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส และ
นายชัย วัฒ น์ โควาวิส ารัช ที่ต้อ งออกตามวาระให้ก ลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการต่ อ
อีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ ดร.อนุชติ อนุชติ านุกลู เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ ง
ตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอให้นายสุรนิ ทร์ จิรวิศษิ ฎ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูช้ แ้ี จงให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ บริษัทฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ า ที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและสามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้บรรลุเป้ าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส สร้างความมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดย
ยึดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียน
จากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดาเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (เท่ากับปี 2560)
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
รายเดือน
(บาท/ครัง้ /คน)
(บาท/คน) (เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษทั
30,000
30,000
คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตัง้ โดย
15,000
คณะกรรมการบริ ษั ท ตามความจ าเป็ นและ
เหมาะสมในอนาคต
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่ า เบี้ย ประชุ ม สูง กว่ า กรรมการในอัต ราร้อ ยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้ร บั
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
2. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2560)
ร้อยละ 0.75 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คานวณจ่าย
ตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง โดยประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั
จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลาดับ
3. ค่าตอบแทนอืน่ (เท่ากับปี 2560)
แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก (IPD+OPD) โดยมีคา่ เบีย้ ประกันภัยรายปี รวมจานวน
ไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ต่อกรรมการ 1 ท่าน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เท่ากับปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข ้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประการใดหรือไม่ ซึ่ง มี
ผูถ้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติมดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
ให้คาแนะนาเรื่อง การกาหนดค่าตอบแทนเรื่องเงินโบนัสของกรรมการ ควร
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) กาหนดเกณฑ์ขนั ้ ต่าของกาไรสุทธิ เพือ่ ใช้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ
ประธานกรรมการ

กล่าวขอบคุณข้อแนะนาของผูถ้ อื หุน้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน รับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณา

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิม่ เติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่ม ี
ผู้ถือหุ้น ในห้องประชุม ทัก ท้ว งหรือแสดงความเห็น เพิ่ม เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุม ออกเสีย งลงคะแนน
ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติ ที่ประชุม

875,348,779
51,432,839
48,680
4,365

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.4449
5.5493
0.0052
0.0004

ที่ป ระชุม โดยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม มีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เท่ากับปี 2560 ตามทีเ่ สนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิ จารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูช้ ้แี จงให้
ทีป่ ระชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กาหนดว่า ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ในปี 2559 - 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด สาหรับปี 2561 นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ เนื่องจากมีภารกิจงานทีเ่ พิม่ มากขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ จากผลการปฏิบ ัติง าน
ประสบการณ์ ความพร้อมของบุค ลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีท่ี
ผูส้ อบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิ ์เลิศ หรือนายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ หรือนางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงิน 1,917,000 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 5 ทัง้ นี้
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงระหว่างการให้บริการแก่ บริษัทฯ ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ
10 ของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทาน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ตามทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้ส อบถามที่ป ระชุม ว่า จะมีข ้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
ซักถามเพิม่ เติมดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
แนะน าว่ า การก าหนดจ านวนเงิน ค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชีเ พื่อ ขออนุ ม ตั ิ
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) ต่อผูถ้ อื หุน้ ควรเป็ นตัวเลขทีก่ าหนดไว้ชดั เจนตายตัว เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ทีค่ วบคุมได้
ประธานกรรมการ

ชี้แ จงว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น นอกเหนื อ จากเงิน ค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบัญ ชี คือ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผูส้ อบบัญชี เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
เนื่ องมาจากบริษัทฯ และบริษัทขนาดใหญ่อ่นื ๆ มีส ถานที่น อกเหนื อจาก
สานักงานใหญ่ทผ่ี สู้ อบบัญชีจาเป็ นต้องเข้าปฏิบตั หิ น้าที่ เช่น สานักงานสาขา
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การเข้า ตรวจนั บ สิน ค้า คงเหลือ จึง จ าเป็ นต้ อ งมีค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ (Out of
pocket) เพื่อ การปฏิบ ัติง านดัง กล่ า วก าหนดไม่ เ กิน ร้อ ยละ 10 ของค่ า
สอบบัญ ชี โดยปี ท่ีผ่ า นมาบริษัท ผู้ส อบบัญ ชีคิด ค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ ประมาณ
150,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ผูถ้ อื หุน้
(นายพัชระ มาศสกุลพรรณ)

เสนอแนะว่า ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงระหว่างการให้บริการแก่บริษทั ฯ ควร
กาหนดไว้ทร่ี ะดับไม่เกินร้อยละ 4 ของค่าธรรมเนียม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงว่า ในขัน้ ตอนการสอบบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถคาดคะเนหรือ
คานวณล่วงหน้าได้จากความหลากหลายของการประกอบธุรกิจ ทัง้ นี้การระบุ
ขอบเขตไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี เป็ นมาตรฐานของธุรกิจการ
ตรวจสอบบัญชีบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ ได้ดูแลทุกครัง้ ของ
การเบิกจ่ายว่ามีความสมเหตุสมผล

ผูถ้ อื หุน้
ขอให้บริษทั ฯ พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดตัวเงินของค่าสอบบัญชี
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) และเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษทั สอบบัญชี
ประธานกรรมการ

รับทราบและขอชีแ้ จงเหตุผลเพิม่ เติม ดังนี้
1. การสอบบัญชี เป็ นงานวิชาชีพทีต่ อ้ งมีความเป็ นอิสระและต้องเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ แ ละมาตรฐานการสอบบัญ ชี การคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชีต้อ ง
คานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชี
เป็ นค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สงู เมือ่ เทียบกับกาไรของบริษทั ฯ
2. กรณีกาหนดค่า สอบบัญชีเ ป็ น แบบเหมาจ่ ายที่ร วมค่าใช้จ่า ยอื่นไว้แล้ว
บริษทั ฯ อาจเสียเปรียบเนื่องจากบริษทั สอบบัญชีต้องมีการเผื่อ ค่าความ
เสี่ย งของงานไว้ล่ ว งหน้ า เต็ม จ านวน บริษัทฯ จึงเลือกแนวทางในการ
กาหนดกรอบเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เบิกจ่ายตามจริงและสมเหตุสมผล
และไม่เกินร้อยละ 10

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใน
ห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ
คะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติ ที่ประชุม

926,517,878
51,800
168,420
120,965

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9944
0.0055
-

ทีป่ ระชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นายเจริญ ผู้ส ัม ฤทธิเ์ ลิศ ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต ทะเบีย นเลขที่ 4068 หรือ นายวัย วัฒ น์
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 โดยมีคา่ ตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 1,917,000 บาท ตามทีเ่ สนอ
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ระเบียบวาระที่ 7 พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ ของบริ ษัท บีบีจีไอ จากัด
(BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ BBGI และบริ ษทั ย่อยของ BBGI
ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จง
ให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรือ่ งการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั บีบจี ไี อ จากัด (BBGI)
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ BBGI
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้รายงานว่าตามที่ BBGI ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยที่
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 60 มีแผนจะออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก (IPO) และการนา BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคลากรของกลุ่ม BBGI มีความตัง้ ใจในการทางาน และเกิดความรูส้ กึ มีส่วนร่วม
ในความเป็ นเจ้า ของบริษัท BBGI จึงมีความประสงค์ท่จี ะออกและเสนอขายหุ้น ให้แ ก่กรรมการ ผู้ บ ริหาร และ
พนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ BBGI หรือโครงการ BBGI ESOP พร้อมกับการเสนอขายหุน้ IPO ซึ่งมี
รายละเอียดของโครงการ BBGI ESOP ดังนี้
 เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่พร้อมกับการเสนอขายหุน้ IPO
 หุน้ ทีอ่ อกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP มีจานวนไม่เกิน 3 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 5
บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ แตกต่างจากรายละเอียดของโครงการทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พร้อ มกับ หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม เนื่ อ งจากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของ BBGI มีม ติอ นุ ม ัติก าร
เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของ BBGI จาก 10 บาทต่อหุน้ เป็ น 5 บาทต่อหุน้ และจะมีการ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป โดยการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ไม่กระทบต่อสัดส่วนจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายตามโครงการ BBGI ESOP โดยกาหนดไว้ไม่เกินร้อย
ละ 0.42 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลัง IPO ของ BBGI
 หากมีหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP บริษทั ฯ จะนาหุน้ ที่
เหลือดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ โดยมีราคาเสนอขายในราคาเดียวกับราคา IPO ของ BBGI
 ในกรณีน้จี ะเกิด Control Dilution กับผูถ้ อื หุน้ บางจากฯ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ซึง่ คานวณมาจากการ
ถือหุน้ ร้อยละ 60 ของบางจากฯ ใน BBGI และจะไม่เกิด Price Dilution เนื่องมาจากการขายหุน้
ตามโครงการ BBGI ESOP กระทาในช่วงเวลาและราคาเดียวกันกับการทา IPO
นอกจากนี้โครงการ BBGI ESOP มีการกาหนดเงือ่ นไข และหลักเกณฑ์ ทีส่ าคัญดังนี้
 BBGI จะเสนอขายหุ้นภายใต้โครงการ BBGI ESOP ภายหลังจากที่ BBGI ได้ร บั อนุ ญาตการ
เสนอขายหุน้ IPO จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
 ทัง้ นี้ จ ะไม่ม ีการเสนอขายหุ้น สามัญที่ออกใหม่ภ ายใต้โ ครงการ BBGI ESOP ให้กบั กรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ภายใต้โครงการ
 ผู้ท่จี ะได้รบั จัดสรรต้องเป็ นกรรมการ ผู้บริหารและหรือพนักงานของ BBGI ณ วันที่แบบแสดง
รายการข้อ มูล และหนัง สือ ชี้ช วนในการเสนอขายหุ้น IPO ของ BBGI มีผ ลใช้บ ัง คับ หรือเป็ น
ผูบ้ ริหารและหรือพนักงานในบริษทั ย่อยของ BBGI ทีเ่ ริม่ งานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนในการขออนุ มตั ผิ ถู้ อื หุน้ ของบางจากฯ จะต้องมีการ
ระบุ ร ายชื่อ และจ านวนหุ้น ที่กรรมการของ BBGI แต่ล ะรายจะได้ร บั จัดสรรภายใต้โ ครงการ BBGI ESOP ซึ่งมี
กรรมการทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรจานวนทัง้ สิน้ 10 ท่าน คิดเป็ นจานวนหุน้ ไม่เกิน 793,000 หุน้
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ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ แสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้
สอบถามว่า หุน้ ในโครงการ ESOP ทีจ่ ะจัดสรร มีกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
(Silent Period) หลังหุน้ เข้าซือ้ ขายภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่
(นางสาวศิรพิ ร ขัตตพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชีแ้ จงว่า เนื่องจากจานวนหุน้ ในโครงการ ESOP เป็ นจานวนทีไ่ ม่มากและราคา
ทีเ่ สนอขายจะเป็ นราคาเดียวกับราคา IPO โดยไม่มสี ว่ นลด ดังนัน้ จึงไม่ม ี Silent
Period

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(นายสันติ เต็มแสวงเลิศ)

สอบถามว่ า ราคาพาร์ ข องหุ้น BBGI ที่ก าหนดไว้ 5 บาท จะเสนอขายให้
ประชาชนในราคานี้หรือไม่ และมีกาหนดการออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ของ BBGI อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชีแ้ จงว่า ราคาเสนอขายของหุน้ BBGI ยังไม่ได้กาหนดไว้ สาหรับการจัดสรรหุน้
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็ นการจัดสรรพร้อมกับ ทีป่ ระชาชนทัวไป
่
จะได้รบั ซึ่งหมายความว่า ประชาชนทัวไปมี
่
สทิ ธิจองซื้อหุ้นในราคาเดียวกับ
พนักงาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท BBGI โดยคาดว่าจะนาหุ้นออก
เสนอขายช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 ของปี น้ี

ผูถ้ อื หุน้
(นายประเสริฐ ติษยาธิคม)

มีขอ้ สอบถามและข้อเสนอแนะดังนี้
1. การเสนอขายหุน้ สามัญของ BBGI ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
และการนา BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะนาวาระ
เข้าเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกหรือไม่
2. เสนอพิจ ารณาหลัก เกณฑ์ ก ารจัด สรรหุ้น เพื่อ รัก ษาสิท ธิ (Pre-emptive
Offering) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีแ่ บ่งสัดส่วนให้รอ้ ยละ 20 ซึ่งเป็ นสัดส่วนการ
จัดสรรหุน้ ทีน่ ้อย (BCPG จัดสรรทีร่ อ้ ยละ 12)
3. เสนอพิจารณาแนวทางให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เดิมเพิม่ ในการจองซื้อหุน้ IPO เกิน
สิทธิล่วงหน้ า เผื่อในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้น เดิมใช้สทิ ธิ Pre-emptive Offering ต่ า
กว่าปริมาณกาหนด

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชีแ้ จงดังนี้
1. บริษัท ฯ ไม่ ม ีว าระเสนอขออนุ ม ัติต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ในเรื่อ งดัง กล่ า ว
เนื่ อ งจากเมื่อ ค านวณรายการตามเกณฑ์ ก ารได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สิน ทรัพ ย์ ข อง BBGI กับ บริษัท ฯ พบว่ า มีข นาดรายการไม่ เ ข้า เกณฑ์ ท่ี
กาหนดให้ดาเนินการ
2. ขณะนี้ปริมาณหุน้ ส่วนที่จะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบัน ได้มปี ริมาณการจอง
ซื้อเกินสิทธิอยู่แล้ว ในขณะทีข่ นาดรายการของการทา IPO ของ BBGI มี
ขนาดเล็กกว่าเมือ่ เทียบกับการทา IPO ของ BCPG เนื่องจากมูลค่าบริษทั มี
ขนาดน้อยกว่า จึงทาให้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ ของ BBGI อาจจะน้อยกว่า
BCPG เมื่อเปรียบเทียบกัน ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้ดูแลผูถ้ อื หุน้ เดิมโดยพิจารณา
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เพิม่ Ratio ให้กบั ผู้ถือหุ้น โดยเพิม่ จากร้อยละ 12 ในรอบของ BCPG เป็ น
ร้อยละ 20 สาหรับการขายหุน้ สามัญของ BBGI
ผูถ้ อื หุน้
(นายประเสริฐ ติษยาธิคม)

เสนอแนะว่า บริษทั ฯ ควรเปิ ดสิทธิหรือสารวจความต้องการจองซื้อหุน้ IPO ให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อน เมือ่ มีปริมาณหุน้ เหลือจึงค่อยให้สทิ ธิสถาบันจองซือ้ ต่อไป

ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า กระบวนการจัดทา IPO เพื่อให้ราคาหุน้ มี Momemtum และน่ าสนใจ
สาหรับนักลงทุน ซึ่งจะทาให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจ บริษัทฯ จึง
ต้องมีการจัดสรรสัดส่วนการจองซือ้ สาหรับบุคคลและสถาบันต่างๆ ให้เหมาะสม
เพือ่ ผลสาเร็จของโครงการนา BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(นายสันติ เต็มแสวงเลิศ)

เสนอแนะว่า บริษทั ฯ สามารถพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนโดยออกและเสนอ
ขายหุน้ กูข้ องบริษทั BBGI โดยเสนอขายหุน้ กูแ้ ก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ผูล้ งทุนสถาบันและ
ผูล้ งทุนทัวไป
่ เป็ นทางเลือกให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื่อมีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ ได้อกี ทางนึง

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหารและ ชีแ้ จงว่า สาหรับแนวทางการเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้ บริษทั บางจากฯ เองมีแผนการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ออกหุน้ กูใ้ นปี 2561 ซึ่งหากนักลงทุนสนใจการลงทุนในหุน้ กู้ ก็สามารถเลือก
ลงทุนกับบริษทั ฯ ได้อกี ช่องทาง สาหรับแนวทางการ Spin off บริษทั BBGI ซึง่
เป็ นธุรกิจชีวภาพ ก็เป็ นอีกช่องทางเลือกให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาในการลงทุน
ผูถ้ อื หุน้
(นางนงลักษณ์ ธรรมอารี)

เสนอแนะว่า บริษทั ฯ สามารถแจ้งสิทธิการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมจองซื้อ
พร้อมกับเพิม่ แนวทางการจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าสิทธิ โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมทีจ่ อง
ซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รบั จัดสรรหุน้ จองซื้อเกินสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลื อจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหารและ ขอบคุณสาหรับคาแนะนาและรับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูถ้ อื หุน้
ให้ขอ้ แนะนาว่า ตามประกาศ ทจ.32/2551 เป็ นสภาพบังคับทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมถึงเป็ น
มาตรการป้ อ งกัน คุ้ม ครองผู้ล งทุ น ไม่ ใ ห้ไ ด้ร ับ ความเสีย หาย ดัง นั น้ การใช้
ดุลยพินิจ ของบริษัทฯ ต้องคานึงถึงความเหมาะสมและเป็ นธรรมกับผู้ถือหุน้
ประกอบด้วย
ประธานฯ

ขอบคุณและขอรับไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใน
ห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ
คะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

874,152,573
52,658,640
71,500
3,250
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.3106
5.6812
0.0077
0.0003

มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ BBGI ตามทีเ่ สนอ และไม่
มีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้าน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งว่า ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาครบถ้วนตามวาระต่างๆ ทีไ่ ด้กาหนดในหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ซึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “..ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้..” ซึง่ ไม่มผี เู้ สนอเรือ่ งอืน่ ใดเป็ นระเบียบวาระ
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ แสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(นายดิเรก คุณวุฒวิ านิช)

ขอแสดงความชื่นชมต่อพัฒนาการของสถานีบริการน้ ามัน บางจากฯ ซึ่งสร้าง
ความประทับ ใจให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ และขอสอบถามถึงการด าเนิน งานของ
มูลนิธิใบไม้ปันสุข ว่าจะมีการนาสินค้าชุมชนที่ใช้แจกตามสถานีบริการน้ ามัน
มาจาหน่ ายในร้านค้าปลีกอื่นๆ ให้เป็ นที่ได้รบั ความนิยมอย่า งแพร่หลายได้
หรือไม่เพือ่ เป็ นการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวต่อไป

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและ ขอบคุณและชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า บริษทั ฯ ได้นาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเกษตรกร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มาแปรรูป พร้อมพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้า เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์
เป็ นข้าวกล้องป๊ อบทีม่ มี ลู ค่าและคุณค่าเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี ุม
ของสินค้าชุมชนจาหน่ายในร้าน SPAR แล้ว
ผูถ้ อื หุน้
(นายสันติ เต็มกุลเกียรติ)

สอบถามดังนี้
1. การปรับสูตรโครงสร้า งการคิด คานวณราคาเชื้อเพลิงหน้ าโรงกลันใหม่
่
มี
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ หรือไม่
2. ธุรกิจ Non oil ในสายธุรกิจค้าปลีก เช่น SPAR หรือร้าน Inthanin มีตวั ชีว้ ดั
ผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างไร มีความคาดหวังในธุรกิจอย่างไร
3. ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเมือ่ บริษทั ฯ หมดสัมปทานเดิมของธุรกิจ
โรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิตย์ และการลดผลกระทบของการเลื่อนแผน
ส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ
4. ขอทราบแนวคิดการลงทุนและบริหารจัด การธุ ร กิจสารวจและขุด เจาะใน
บริษทั Nido โดยจะมีการตัง้ ด้อยค่าเพิม่ เติมหรือไม่ รวมถึงบริษทั ฯ มีการ
วางแผนการถอนตัว (Exit Plan) รองรับไว้อย่างไร
5. เป้ าหมาย EBITDA ปี น้ีจะเป็ นอย่างไร ใกล้เคียงปี ทแ่ี ล้วหรือไม่ เนื่องจากมี
กาหนดการปิ ดซ่อมบารุงโรงกลัน่
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ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและ ชีแ้ จงดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. การกาหนดราคาน้ ามันหน้ าโรงกลันใหม่
่
คือ แนวคิดการปรับ สูตรอ้างอิง
คานวณราคาน้ ามัน ณ โรงกลันใหม่
่
เนื่องจากสูตรราคาเดิมใช้มานานกว่า
10 ปี โดยสูตรราคาเดิมใช้ตน้ ทุนอ้างอิง น้ ามันมาตรฐาน EURO III บวกค่า
ด าเนิ น การต่ า งๆ รวมกับ ค่ า ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพเป็ นน้ า มัน EURO IV แต่
เนื่องจากปั จจุบนั กลุ่มโรงกลันปรั
่ บปรุงกระบวนการผลิตน้ ามันเป็ น EURO IV
ทัง้ หมดแล้ว จึงมีแนวคิดต้องการปรับสูตรราคาอ้างอิงใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั
และมีราคาใกล้เคียงราคาตลาด ทัง้ นี้ด้านผลกระทบยังไม่ชดั เจนเนื่องจาก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะภาระต้นทุนจะอยูท่ ก่ี ลุ่ม
โรงกลันหรื
่ อตกอยู่ทค่ี ่าการตลาดขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ ามัน อย่างไร
ก็ตามสูตรราคาดังกล่าวใช้เป็ นเพียงราคาอ้างอิง ไม่ใช่ราคาบังคับซื้อขาย
โดยในปั จ จุ บ ัน ราคาซื้อ ขายเป็ นราคาที่เ กิด ขึ้น จริง ตาม Demand และ
Supply ของตลาดในขณะนัน้ ๆ
2. บริษัท ฯ มีการพัฒ นารูปโฉมสถานี บริการน้ า มัน เพื่อ ให้ลูกค้า มีช่องทาง
เลือกใช้บริการในสถานีบริการน้ ามันบางจากมากขึน้ โดยบริษทั ฯ มีผลการ
สารวจความพึงพอใจในการเข้า รับบริการหรือ NPS SCORE เพิม่ สูงขึ้น
แสดงถึง ความสนใจของลูก ค้า ที่ม ีต่ อ บริษัท ฯ ที่ดีข้นึ ส าหรับ ร้า นกาแฟ
Inthanin ก็มผี ลกาไรทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ร้าน SPAR ยังมีผลดาเนินการทีข่ าดทุนอยู่
ตามทีร่ ายงาน เนื่องจากอยู่ใ นระยะเริม่ ต้นธุรกิจ และยังมีจานวนสาขาไม่
มากพอจนถึงจุดคุ้มทุน อย่างไรก็ดี SPAR ก็มรี ายได้และกาไรเบื้องต้น ที่
เพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริษัท ฯ ตัง้ เป้ า หมายขยายสาขา SPAR เพิ่ม ให้
มากขึ้นจนถึงจุดคุ้มทุนในอนาคต อย่างไรก็ตามการเปิ ดร้าน SPAR ช่วย
เพิ่ม ก าไรให้ก ับ ธุ ร กิจ สถานี บ ริก ารจากปริม าณผู้เ ข้า ใช้บ ริก ารในพื้น ที่
สถานีบริการน้ามันทีส่ งู ขึน้
3. บริษทั ฯ เห็นความเสีย่ งของการพึง่ พิงภาครัฐในธุรกิจพลังงานทดแทนและ
การลดลงของ Adder ราคาไฟฟ้ า อยู่แล้ว ปั จ จุ บ ัน BCPG กระจายความ
เสีย่ งในการลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทเป็ นการ
ลงทุนในประเทศ 12,000 ล้านบาท และการลงทุนในต่างประเทศ 17,000
ล้านบาท ซึง่ จะทาให้รายได้สว่ นใหญ่ในอนาคตอันใกล้จะมาจากต่างประเทศ
ทัง้ นี้รายได้หลักจะมาจากการลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พภิ พ โดยจะ
ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของ Adder ในประเทศไทยได้พอดี
4. ณ ช่วงเวลาหลังจากเข้าลงทุนในธุรกิจสารวจและขุดเจาะ (บริษัท Nido)
ทิศทางราคาน้ ามันดิบปรับตัวลงอย่างรุนแรงจาก 100 เหรียญต่อบาร์เรล
จนแตะราคาต่าสุดทีป่ ระมาณ 28 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อ 2 ปี ทแ่ี ล้ว อย่างไร
ก็ตาม ณ ปั จจุบนั ราคาน้ามันดิบได้ปรับตัวกลับมาอยูท่ ป่ี ระมาณ 70 เหรียญ
ต่ อ บาร์เ รลซึ่ง เป็ นจุ ด ที่บ ริษัท Nido มีผ ลก าไร ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการอยู่
ระหว่ า งการติด ตามและวางแผนเชิงกลยุทธ์ใ นธุ ร กิจต้น น้ า อย่า งใกล้ชดิ
จากราคาน้ ามันดิบทีป่ รับตัวลดลง โดยปั จจุบนั ราคาน้ ามันดิบได้ปรับเพิม่ ขึน้
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ซึง่ ทาให้ม ี Positive margin หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ผถู้ อื หุน้
รับทราบอีกครัง้
5. สาหรับปี น้ีบริษทั ฯ มีการปิ ดซ่อมบารุงโรงกลัน่ 45 วัน อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
ก็พยายามรักษา EBITDA ให้ได้ใกล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ นมาให้มากทีส่ ดุ
ผูถ้ อื หุน้
(นายกฤษฎา ประภัสสรพิทยา)

สอบถามดังนี้
1. สอบถามแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั Nido ในช่วงปี 2561 ว่าจะมีการ
ขุดเจาะสารวจเพิม่ หรือไม่
2. บัตรสมาชิกน้ ามัน บางจากฯ ในปั จจุบนั มี Active อยู่ก่รี าย และมีแผนจะ
ขยายเพิม่ หรือรวมบัตรแก๊สโซฮอล์และดีเซลเข้าด้วยกัน หรือไม่
3. บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการรักษา Market Share อันดับ 2 อย่างไร
4. ธุรกิจการตลาดมีแผนจะ Spin off หรือไม่
5. เมื่อแผน BBGI Spin off แล้วเสร็จ บริษทั ฯ มีแผนรองรับการล้นตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพและราคาปาล์มทีม่ แี นวโน้มตกต่าอย่างไร

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและ ชีแ้ จงดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. ปี ทผ่ี ่านมา Nido มีการขุดเจาะสารวจแหล่ง Mid galoc และพบว่าไม่คมุ้ ค่า
ในเชิงพานิชย์จงึ ได้มกี ารปิ ดหลุมในส่วนนัน้ รวมถึงได้ลดค่าใช้จ่ายในหลาย
รายการ เช่น การย้ายสานักงานมาอยู่ในประเทศไทย เจรจาต่อรองค่าเรือ
ผลิตน้ ามัน จากค่าใช้จ่ายแบบ Fixed rate มาเป็ นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตาม
กาลังการผลิตและราคาจาหน่ าย ทาให้สามารถยืดอายุหลุมผลิตออกไปได้
อีก 2 - 3 ปี อย่ า งไรก็ ต าม Nido ยัง มีก ระแสเงิน สดที่เ ป็ นบวกและมี
ความสามารถชาระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. ปั จ จุ บ ัน มีจ านวนสมาชิก บัตรบางจากแก๊ ส โซฮอล์คลับ และดีเ ซลคลับ ที่
Active อยู่ประมาณ 2 ล้านใบ จากจานวนบัตรทัง้ หมดประมาณ 5 ล้านใบ
โดยมีเป้ าหมายจะเพิม่ สมาชิกขึน้ อีก 400,000 ใบต่อปี และเร็วๆ นี้บริษทั ฯ
จะรวมบัตรทัง้ 2 ประเภทเข้าด้วยกัน รวมถึงอยู่ระหว่างพัฒนาให้อยู่บน
ระบบโทรศัพท์มอื ถือทดแทนการถือบัตรเพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั
ลู ก ค้ า พร้ อ มสร้ า งประสบการณ์ แ ละ Life style ใหม่ ๆ ซึ่ ง แผนการ
ดาเนินงานดังกล่าวยังสามารถตอบคาถามในข้อที่ 3 เรื่องการรักษาส่วน
แบ่งการตลาดอันดับที่ 2 ได้ดว้ ย
3. แผนการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ฯ คือ การนาประสบการณ์ใหม่
และสร้า งความประทับ ใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับ รู ป โฉมสถานี บ ริการ
น้ ามัน เช่น สถานีบริการน้ ามันสาขาศรีนครินทร์ หรือสาขาสระบุร ี ทีไ่ ด้รบั
การตอบรับทีด่ ี เพื่อนาไปสู่การกลับเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ
ยังสนับสนุ น Dealer เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจและช่วยกันรักษาส่วนแบ่ ง
การตลาดอย่างต่อเนื่อง
4. บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ ม ี แ ผนการ น าธุ ร กิ จ การตลาดเข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากต้องรอให้ธุรกิจการตลาดมีความแข็งแรงใน
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ระดับหนึ่ง โดยยังคงดาเนินธุรกิจโรงกลันและสถานี
่
บริการน้ามัน (Refining
& Marketing) ไปอย่างต่อเนื่อง
5. สาหรับแนวทางการบริหารธุรกิจชีวภาพของ BBGI นัน้ เนื่องมาจากบริษทั ฯ
มีความต้องการใช้เอทานอล วันละ 1,000,000 ลิตร และไบโอดีเซล B100
วันละ 500,000 ลิตร ซึ่งหลังการควบรวมบริษทั ระหว่าง BBH กับ KSLGI
ทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มน้ าตาลขอนแก่น เป็ นบริษทั ใหม่ช่อื BBGI แล้ว
BBGI กลายเป็ นบริษทั ด้านผลิตภัณฑ์ชวี ภาพขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย ซึง่ ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนผลิต เพิม่ ความยืดหยุ่นด้าน
วัตถุดบิ พร้อมมีแผนการขยายกาลังการผลิต ทัง้ ไบโอดีเซลและเอทานอล
เป็ นอย่ า งละ 1 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น รวมถึ ง พัฒ นาต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีม ี
มูลค่าเพิม่ อืน่ ๆ ในอนาคต
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(นายกวิน สุขเสถียรพานิชย์)

สอบถามดังนี้
1. เมื่อบริษัทฯ ได้เ ข้า ลงทุน ในบริษัท Nido ปรากฏว่ า ได้ม ีการให้เ งิน กู้ไ ป
จานวนหนึ่ง ต้องการทราบว่าเงินกูท้ ่ี บริษทั ฯ ได้ให้ Nido กูย้ มื นัน้ ได้มกี าร
ชาระคืนกลับมาบ้างหรือยัง
2. เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินของโรงกลันอื
่ ่น เหตุใดธุรกิจโรงกลันของ
่
บริษทั ฯ จึงมี Margin ไม่ดนี กั
3. เสนอแนะให้รวมบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลเป็ นบัตร
เดียวกันเพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชีแ้ จงดังนี้
1. ณ วัน ที่บ ริษัทฯ เข้า ซื้อ Nido ได้ม ีการปล่ อยกู้มูล ค่าประมาณ 120 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และได้รบั ชาระคืนมาแล้วบางส่วน คงเหลืออีกประมาณ 65
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้หาก Nido มีผลผลิตทีด่ ใี นสภาวะทีร่ าคาน้ ามันอยู่
ในระดับสูงก็มแี ผนทยอยชาระคืนหนี้สว่ นทีเ่ หลือต่อไป
2. เรื่องค่าการกลันของบริ
่
ษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ Major Oil ของโลกจะ
เปรีย บเทีย บได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจาก Major Oil มีแ หล่ งน้ า มันดิบของ
ตนเอง รวมถึงรูปแบบการกลันน
่ ้ามันของบริษทั ฯ จะใช้แหล่ง น้ามันดิบจาก
หลายแหล่ ง เข้า กลัน่ โดยบริษัท ฯ ท าการเปรีย บเทีย บค่ า การกลัน่ กับ
มาตรฐานอยูเ่ สมอซึง่ พบว่า GRM ของบริษทั ฯ โดยปกติจะสูงกว่ามาตรฐาน
3. การรวมบัตรสมาชิกน้ ามันบางจากระหว่างแก๊สโซฮอลและดีเซลเป็ นบัตร
เดียวกันเพือ่ ความสะดวกในการใช้งานนัน้ จะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือน

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(นายดิเรก คุณวุฒวิ านิช)

เสนอแนะ เรื่องความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์มอื ถือเพื่อถ่ายรูปในบริเวณ
สถานีบริการน้ามัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

รับทราบและขอขอบคุณในความห่วงใย บริษทั ฯ มีมาตรฐานเรื่องระยะความ
ปลอดภัยของจุดกิจกรรมในบริเวณสถานีบริการน้ ามัน โดยมีป้ายระบุขอ้ ควร
ระวังเกีย่ วกับการใช้โทรศัพท์ภายในสถานีบริการน้ามันไว้แล้ว
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ผูร้ บั มอบฉันทะ
(นายวรพล ทิพยนิภา)

สอบถามถึง การบริหารจัดการร้าน Mini BigC ในสถานีบริการว่ามีแนวทางการ
บริหารการลงทุนอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีรา้ น Mini BigC อยู่ 165 แห่ง โดยมีสญ
ั ญาลงทุนเหลือเฉลีย่ 8
ปี ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังคงเคารพในสัญญาทีไ่ ด้ทาไว้กบั BigC จนกว่าจะครบสัญญา

ผูถ้ อื หุน้
(นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ ์)

สอบถามดังนี้
1. บริษทั ฯ มีแผนกลยุทธ์การดาเนินงานอย่างไร เพื่อให้บริษทั ฯมีการเติบโต
และมีกาไรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนพัฒนานวัตกรรมในสถานีบริการ
น้ามันเพิม่ เติมอย่างไร
2. ขอทราบนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้เป็ นมีสดั ส่วนทีด่ ขี น้ึ ได้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชีแ้ จงดังนี้
1. บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจในการบริหารผลการดาเนินงานให้มกี ารเติบโตอย่าง
สม่าเสมอ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นภาวะการแข่งขัน
หรือ ภัย คุ ก คามต่ า งๆ ที่ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ รวมถึง ในปี น้ี บ ริษัท ฯ มี
แผนการปิ ดซ่อมบารุงโรงกลัน่ 45 วัน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีเป้ าในการ
รักษาผลการดาเนินงานให้ใกล้เคียงปี ท่ผี ่านมา บริษัทฯ คาดว่าการนา
BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นอีกตัวขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ
สามารถเติบโตได้ นอกจากบริษทั BCPG ทีม่ แี ผนการลงทุนเพือ่ การเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
การเพิม่ ประสิทธิภาพของโรงกลันด้
่ วยการติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องจักร
ใหม่ (CCR Project) คาดการณ์ ว่าจะมีการเติบโตของ EBITDA ที่ร้อยละ
15 ถึง 20 หลังโครงการแล้วเสร็จใน 3 ปี สาหรับการพัฒนาธุรกิจการตลาด
จะต้องพัฒนาระบบนิเวศน์ ภายในสถานีบริการน้ ามัน เพื่อต่อยอดให้ลูกค้า
ประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้าในบริการเสริมอื่นๆ นอกจากการเติม
น้ า มัน ด้ว ยการสร้า งประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ท าให้เ กิด ความรู้ส ึก ต้อ งการ
กลับมาใช้บริการอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
2. ส่ ว นของการจ่ า ยเงิน ปั น ผล บริษัท ฯ จะพยายามรัก ษาอัต ราการจ่ า ย
เงินปั นผลให้มรี ะดับของ Yield อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

ผูถ้ อื หุน้
(นางนงลักษณ์ ธรรมอารี)

สอบถามว่า บริษทั ฯ มีแผนจะทาธุรกิจให้หลากหลายมากขึน้ เพื่อความเติบโต
ในอนาคตหรือไม่

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและ ชีแ้ จงว่า ในระยะยาวความต้องการใช้น้ามันจะค่อยๆ ลดลง เนื่องจากการเข้ามา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ง ก่ อ นจะถึง วัน นั น้ บริษัท ฯ วางแผนใช้ศ ัก ยภาพของ
ทรัพย์สนิ ให้เต็มที่ เช่น การเพิม่ ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของโรงกลัน่
โดยจะทาให้มปี ริมาณการผลิตขึน้ อีกประมาณร้อยละ 20 จากโครงการ CCR
ด้านธุรกิจการตลาดและสถานีบริการ วางแนวทางการพัฒนาให้เป็ นหน้าตาของ
บริษทั ฯ รวมถึงให้สามารถพัฒนาเป็ นจุด Pickup point location หรือ Logistic
hub ของธุรกิจ ด้านการพัฒนาธุรกิจแบตเตอรีซ่ ง่ึ เป็ นแหล่งพลังงานในอนาคต
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โดยบริษทั ฯ เริม่ ก้าวเข้าสู่การพัฒนาตัง้ แต่การเข้าเป็ นเจ้าของแหล่งแร่ลเิ ทียม
รวมถึงการค้นหา คัดเลือกและพัฒนานวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเข้มข้น
ทัง้ หมดนี้เป็ นทิศทางในการพัฒนาของบริษทั ฯ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจและสังคมในอนาคต
ผูถ้ อื หุน้
(นายพรรศักดิ ์ ก้องนาวี)

มีขอ้ สอบถามดังนี้
1. โอกาสและความเสีย่ งทางธุรกิจในปี น้ีมอี ะไรบ้าง บริษทั ฯ มีแผนเพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงและโอกาสอย่างไรบ้าง
2. บริษทั ฯ มีแผนรองรับความต้องการใช้พลังงานฟอสซิล ทีจ่ ะมีความต้องการ
ใช้ลดลงอย่างไรบ้าง รวมถึง มีแผนรับมือการเข้ามาของรถพลังงานไฟฟ้ า
อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและ ชีแ้ จงว่า
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. ในภาพรวม ไตรมาสแรกของปี น้ีตลาดน้ามันมีความผันผวนของราคาน้ ามัน
ค่ อ นข้ า งสู ง ราคาน้ ามั น มี โ อกาสรั ก ษาระดั บ ราคาอยู่ ท่ี 65 - 70
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ ามัน
ของผูบ้ ริโภค ด้านผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในไตรมาสแรกโรงกลัน่
ดาเนินการกลันอย่
่ างเต็มที่ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 15.7 15.8 ธุ รกิจไฟฟ้ ามีผลกระทบจากปริมาณฝนที่มากผิดปกติ ธุ รกิจชีวภาพ
ได้รบั ผลกระทบจากราคาปาล์มน้ ามันทีย่ งั ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้บริษทั ฯ
มีเป้ าหมายในการรักษาผลดาเนินงานให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงปี ทผ่ี า่ นมา
2. บริษทั ฯ ตอบรับการเข้ามาของรถไฟฟ้ าและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ โดย
บริษทั ฯ เป็ นบริษทั แรกในประเทศไทยทีเ่ ข้าไปลงทุนในเหมืองแร่ลิเ ทียม
รวมถึงศึกษาพัฒนาแบตเตอรีล่ เิ ทียมชนิดของแข็ง (Solid state) ซึง่ คาดว่า
จะเป็ นเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ทัง้ นี้เมื่อมีความพร้อมในการลงทุนก็จะได้
นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในระยะต่อไป
ผูถ้ อื หุน้
ขอขอบคุณบริษัทฯ และพนักงานที่ใ ห้การต้อนรับ และดูแ ลเป็ น อย่า งดี การ
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์) ประชุ ม วัน นี้ ด าเนิ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยราบรื่น ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ท่ า นหวัง ว่ า
คณะกรรมการ จะช่วยรับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณาเพื่อพัฒนาบริษทั ฯ ต่อไปให้
เติบโตอย่างยังยื
่ น
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน โดยขอรับข้อเสนอแนะและคาแนะนาไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิม่ เติมหรือไม่ ซึ่งไม่ม ี
ผูส้ อบถามหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม พร้อมทัง้ เรียนให้ผู้ถือหุน้
ทราบว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่อบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อผ่าน
นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2335 4390, 0 2335 8633 หรือที่ E-mail: ir@bangchak.co.th
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