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เปGดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา 
เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนํา “แบบฟอร+มลงทะเบียน” ซ่ึงพิมพ+บาร+โค�ด 
มาแสดงต�อเจ�าหน�าท่ีในวันประชุม 
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สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 8 ข�อบังคับของบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 55 

สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 9 แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 57 

สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 10 แบบฟอร>มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุม) ตามแนบ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 11 ซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามแนบ 

 
 





                                                                             - 2 - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป4 2558 
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป� 2558 มีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส$งมาด%วยลําดับท่ี 2 
 ความเห็นคณะกรรมการ วาระน้ีเป'นเรื่องท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม$ต%องมีการลงมติ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบป4บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได%พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ$านการตรวจสอบ และรับรองจากผู%สอบบัญชีแล%ว จึงได%เสนอต$อคณะกรรมการบริษัทให%พิจารณาเพ่ือท่ีจะ
นําเสนอต$อท่ีประชุมผู%ถือหุ%นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส$งมาด%วยลําดับท่ี 2 
 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นควรอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระน้ีจะต%องได%รับอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมากของผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
   
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมั ติการจัดสรรกําไรสุทธิ เพ่ือเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจFายเงินปGนผล ประจําป4  2558
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ$ายเงินป:นผลให%แก$ผู%ถือหุ%นในอัตราไม$น%อยกว$าร%อยละ 30 ของกําไรสุทธิของ          
งบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน (ถ%ามี) อย$างไรก็ตาม การจ$ายเงินป:นผล
ดังกล$าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได% โดยจะข้ึนอยู$กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล$อง ความจําเป'นในการใช%เงินทุนหมุนเวียน    
ในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และป:จจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%องกับการ
ดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู$ภายใต%เง่ือนไขท่ีว$า บริษัทจะต%องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการ
ดําเนินการดังกล$าวจะต%องก$อให%เกิดประโยชนDสูงสุดต$อผู%ถือหุ%น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู%ถือหุ%นของบริษัทเห็นสมควร ท้ังน้ี 
มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให%จ$ายเงินป:นผลจะต%องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติต$อท่ีประชุมผู%ถือหุ%น เว%นแต$เป'นการจ$ายเงินป:นผล
ระหว$างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให%จ$ายเงินป:นผลระหว$างกาลได% แล%วให%รายงานให%ท่ีประชุมใหญ$ผู%ถือหุ%นทราบในการ
ประชุมคราวต$อไป 
  จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจําป� 2558 จํานวน 339,997,888 (สามร%อยสามสิบเก%าล%านเก%าแสนเก%าหมื่นเจ็ดพันแปดร%อยแปดสิบบาทถ%วน)  
  ท้ังน้ี ข%อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ$ายเงินป:นผล ประจําป� 2558 แสดงได%ดังน้ี  
  

รายการ ป4 2558 ป4 2557 

1. กําไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 339,997,888 312,668,863 

2. ทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)  16,999,894 15,822,563 

3. ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ สิ้นป� (บาท) 52,525,033 35,525,139 

4. กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 322,997,994 296,846,300 

5. เงินป:นผลจ$ายต$อหุ%น (บาท/หุ%น) 0.20 0.15 

    5.1 เงินป:นผลระหว$างกาล (บาท/หุ%น) ไม$ม ี ไม$ม ี

    5.2 เงินป:นผลรอบ 3 เดือนหลงั (บาท/หุ%น) ไม$ม ี ไม$ม ี

\...............รายการ............... 
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รายการ ป4 2558 ป4 2557 

6. รวมเงินป:นผลจ$ายท้ังสิ้น (บาท) 334,000,000 250,500,000 

7. อัตราการจ$ายเงินป:นผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (ร%อยละ) 98.24 80.12 

8. อัตราการจ$ายเงินป:นผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท 
   หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (ร%อยละ) 

103.41 84.39 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป'นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ$ายเงิน
ป:นผล ประจําป� 2558 โดยมีรายละเอียดดังต$อไปน้ี 
  1. จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป� 2558 จํานวน 339,997,888 บาท 
(สามร%อยสามสิบเก%าล%านเก%าแสนเก%าหมื่นเจ็ดพันแปดร%อยแปดสิบบาทถ%วน) เป'นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร%อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ดังกล$าว คิดเป'นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16,999,894 บาท (สิบหกล%านเก%าแสนเก%าหมื่นเก%าพันแปดร%อยเก%าสิบสี่บาทถ%วน) หรือ     
คิดเป'นร%อยละ 1.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
  2. จ$ายเงินป:นผลประจําป�จากผลการดําเนินงานของบริษัทในช$วงระยะเวลา 12 เดือน ของป� 
2558 นับตั้งแต$วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ%นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางคD) จํานวน 1,670,000,000 หุ%น 
รวมเป'นเงินป:นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของป� 2558 จํานวนท้ังสิ้น 334,000,000 บาท (สามร%อยสามสิบสี่ล%าน-
บาทถ%วน) โดยจะจ$ายให%แก$ผู%ถือหุ%นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู$ในสมุดทะเบียนผู%ถือหุ%นของบริษัท ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป'นวันกําหนด
รายช่ือผู%ถือหุ%นท่ีมีสิทธิได%รับเงินป:นผล (Record Date) และให%รวบรวมรายช่ือผู%ถือหุ%นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยDและ
ตลาดหลักทรัพยD พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได%แก%ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปWดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ%นในวันท่ี 11 มีนาคม 2559 และกําหนด
จ$ายเงินป:นผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระน้ีจะต%องได%รับอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมากของผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล ข%อบังคับ ข%อท่ี 16. ของบริษัทกําหนดไว%ว$า “ในการประชุมสามัญประจําป�ทุกครั้ง ให%กรรมการ
ออกจากตําแหน$ง 1 ใน 3 ถ%าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ$งออกให%ตรงเป'นสามส$วนไม$ได% ก็ให%ออกโดยจํานวนใกล%ท่ีสุดกับส$วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต%องออกจากตําแหน$งในป�แรก และป�ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให%ใช%วิธีจับสลากกันว$าผู%ใดจะออก ส$วนป�หลังๆ 
ต$อไปให%กรรมการคนท่ีอยู$ในตําแหน$งนานท่ีสุดน้ันเป'นผู%ออกจากตําแหน$ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได%รับเลือกเข%ามาดํารงตําแหน$ง
ใหม$ก็ได%” 
  สําหรับในป�น้ีมีกรรมการท่ีต%องออกตามวาระ 3 ท$าน คือ 

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซ%ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท 
  กรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารยD ดร. วันชัย รัตนวงษD กรรมการบริษัท 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน 
  กรรมการอิสระ 

\...............3. นายวุฒิชัย ดวงรัตนD…………… 
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3. นายวุฒิชัย ดวงรัตนD กรรมการบริษัท 
  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน 
  กรรมการอิสระ 

 
  กระบวนการคัดเลือกผู%ดํารงตําแหน$งกรรมการของบริษัทไม$ได%ผ$านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค$าตอบแทน เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได%มีมติอนุมัติเป'นเอกฉันทDให%แต$งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน   
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธD 2559 ท่ีผ$านมา อย$างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท    
ได%ร$วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด%านต$างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด%านคุณวุฒิ ประสบการณD และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช$วงท่ีผ$านมาแล%ว เห็นว$า พลตํารวจเอก สุนทร ซ%ายขวัญ,  รองศาสตราจารยD ดร. วันชัย 
รัตนวงษD และนายวุฒิชัย ดวงรัตนD มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป'นกรรมการของบริษัท 
  ท้ังน้ี บุคคลดังกล$าวล%วนแต$เป'นผู%ทรงคุณวุฒิ มีความรู%ความสามารถ และประสบการณDในธุรกิจ
ของบริษัท  และท่ีผ$านมาได%ปฏิบัติหน%าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทได%เป'นอย$างดี และเป'นผู%ท่ีมีคุณสมบัติครบถ%วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยDและตลาดหลักทรัพยD ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยD
แห$งประเทศไทย รวมท้ังประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%อง ท้ังน้ี ประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท$าน และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียด     
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส$งมาด%วยลําดับท่ี 3 และ 4 
 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข%าดํารงตําแหน$งเป'น
กรรมการสืบต$อไปอีกวาระหน่ึง และดํารงตําแหน$งในคณะกรรมการชุดย$อยเช$นเดิม คือ 
 

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซ%ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท 
  กรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารยD ดร. วันชัย รัตนวงษD กรรมการบริษัท 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน 
  กรรมการอิสระ 

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตนD กรรมการบริษัท 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน 
  กรรมการอิสระ 

 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระน้ีจะต%องได%รับอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมากของผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

\...............วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนด............... 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคFาตอบแทนกรรมการ ประจําป4 2559 
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต$อท่ีประชุมผู%ถือหุ%นเพ่ือกําหนดค$าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 
2559 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทคFาตอบแทน ป4 2559 (คงเดิม) ป4 2558 

1. คFาตอบแทนรายเดือน 
    1.1 ประธาน 
    1.2 กรรมการ 

 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ%วน) ต$อเดือน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อเดือน 

 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ%วน) ต$อเดือน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อเดือน 

2. เบ้ียประชุม 
    2.1 ประธาน 
    2.2 กรรมการ 

 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

3. คFาเดินทาง ชําระค$าเดินทางตามท่ีได%เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว%น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล บริษัทจะไม$จ$ายค$าเดินทางให% 

ชําระค$าเดินทางตามท่ีได%เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว%น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล บริษัทจะไม$จ$ายค$าเดินทางให% 

4. คFาตอบแทนพิเศษ หรือ
 โบนัส 
    4.1 ประธาน 
 
    4.2 กรรมการ 

 
 
จะได%รับเพ่ิมอีกร%อยละ 25 ของค$าตอบแทนพิเศษ  
หรือโบนัสท่ีกรรมการได%รับ 
จะได%รับตามจํานวนค$าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทได%รับ ท้ังน้ี ค$าตอบแทน 
พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 
รวมกันแล%วจะต%องมีจํานวนไม$เกิน 15,000,000 
บาท (สิบห%าล%านบาทถ%วน) ต$อป� 

 
 
จะได%รับเพ่ิมอีกร%อยละ 25 ของค$าตอบแทนพิเศษ  
หรือโบนัสท่ีกรรมการได%รับ 
จะได%รับตามจํานวนค$าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทได%รับ ท้ังน้ี ค$าตอบแทน 
พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 
รวมกันแล%วจะต%องมีจํานวนไม$เกิน 15,000,000 
บาท (สิบห%าล%านบาทถ%วน) ต$อป� 

5. คFาตอบแทนอ่ืนๆ ไม$ม ี ไม$ม ี

 
\...............คณะกรรมการบริหาร…………… 
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คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทคFาตอบแทน ป4 2559 (คงเดิม) ป4 2558 

1. คFาตอบแทนรายเดือน 
    1.1 ประธาน 
    1.2 กรรมการ 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ%วน) ต$อเดือน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อเดือน 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ%วน) ต$อเดือน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อเดือน 

2. เบ้ียประชุม 
    2.1 ประธาน 
    2.2 กรรมการ 

 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

3. คFาเดินทาง ชําระค$าเดินทางตามท่ีได%เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว%น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล บริษัทจะไม$จ$ายค$าเดินทางให% 

ชําระค$าเดินทางตามท่ีได%เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว%น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล บริษัทจะไม$จ$ายค$าเดินทางให% 

4. คFาตอบแทนอ่ืนๆ ไม$ม ี ไม$ม ี

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทคFาตอบแทน ป4 2559 (คงเดิม) ป4 2558 

1. คFาตอบแทนรายเดือน 
    1.1 ประธาน 
    1.2 กรรมการ 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ%วน) ต$อเดือน 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อเดือน 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ%วน) ต$อเดือน 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อเดือน 

2. เบ้ียประชุม 
    2.1 ประธาน 
    2.2 กรรมการ 

 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

3. คFาเดินทาง ชําระค$าเดินทางตามท่ีได%เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว%น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล บริษัทจะไม$จ$ายค$าเดินทางให% 

ชําระค$าเดินทางตามท่ีได%เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว%น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล บริษัทจะไม$จ$ายค$าเดินทางให% 

4. คFาตอบแทนอ่ืนๆ ไม$ม ี ไม$ม ี

 
\...............คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ…………… 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประเภทคFาตอบแทน ป4 2559 (คงเดิม) ป4 2558 

1. เบ้ียประชุม 
    1.1 ประธาน 
  
    1.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันห%าร%อยบาทถ%วน)  
ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

 
12,500 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันห%าร%อยบาทถ%วน)  
ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

2. คFาตอบแทนอ่ืนๆ ไม$มี ไม$มี 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน 

ประเภทคFาตอบแทน ป4 2559 ป4 2558 

1. เบ้ียประชุม 
    1.1 ประธาน 
 
    1.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันห%าร%อยบาทถ%วน)  
ต$อครั้ง 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ%วน) ต$อคน ต$อครั้ง 
* เฉพาะผู%ท่ีเข%าร$วมประชุมเท$าน้ัน 

- 
 
- 

2. คFาตอบแทนอ่ืนๆ ไม$ม ี - 

  
  ท้ัง น้ี  การกําหนดค$าตอบแทนกรรมการ ประจําป�  2559 น้ัน เป'นกรณี ท่ียั งไม$ได%ผ$าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได%มีมติอนุมัติเป'นเอกฉันทDให%แต$งตั้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค$าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธD 2559 ท่ีผ$านมา อย$างไรก็ดี 
การกําหนดค$าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป� 2559 ได%ผ$านการพิจารณาอย$างถ่ีถ%วน และรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
แล%ว โดยเปรียบเทียบ และอ%างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได%พิจารณาข%อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต
ทางผลกําไรของบริษัทโดยละเอียดแล%วด%วยเช$นกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดค$าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค$าตอบแทน   
ตามอัตราท่ีเสนอ 
  พร%อมท้ังเสนอให%ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นพิจารณาการมอบอํานาจให%คณะกรรมการบริษัทเป'นผู%มีอํานาจ
ในการกําหนดจํานวนเงินค$าตอบแทนท่ีกรรมการแต$ละรายจะได%รับต$อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นควรอนุมัติการกําหนดค$าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2559 โดยให%เป'นไปตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข%างต%น และการมอบอํานาจให%คณะกรรมการบริษัทเป'นผู%มีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินค$าตอบแทนท่ีกรรมการ    
แต$ละรายจะได%รับตามท่ีนําเสนอ 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระน้ีจะต%องได%รับอนุมัติด%วยคะแนนเสียงไม$น%อยกว$า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ       
ผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุม 
 

\...............วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแตFงต้ัง…………… 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตFงต้ังผู7สอบบัญชี และการกําหนดคFาตอบแทนแกFผู7สอบบัญชี ประจําป4 2559 
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว$า ผู%สอบบัญชีในป:จจุบันมีความเป'นอิสระ และมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู$ในระดับท่ีน$าพอใจ รวมท้ังยังสามารถจะช$วยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทให%มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงได%เสนอต$อ
คณะกรรมการบริษัทให%พิจารณา เพ่ือท่ีจะนําเสนอต$อท่ีประชุมผู%ถือหุ%นเพ่ือพิจารณาแต$งตั้งผู%สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร%ซวอเตอรDเฮาสD       
คูเปอรDส เอบีเอเอส จํากัด ให%เป'นผู%สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายช่ือดังต$อไปน้ี 
 

1. นางสาวอมรรัตนD เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/หรือ 
2. นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ 
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 และ/หรือ 
4. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 

 
  ผู%สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน ไม$มีความสัมพันธD หรือส$วนได%เสียกับบริษัท บริษัทย$อย 
ผู%บริหาร ผู%ถือหุ%นรายใหญ$ หรือผู%ท่ีเก่ียวข%องกับบุคคลดังกล$าวแต$อย$างใด จึงมีความเป'นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต$อ        
งบการเงินของบริษัท 
  ท้ังน้ี นางสาวอมรรัตนD เพ่ิมพูนวัฒนาสุข เป'นผู%ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล%วเป'น
ระยะเวลา 2 ป� ตั้งแต$ป� 2557 ส$วนนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ยังไม$เคยเป'นผู%ลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท 
  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู%สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล$าวไม$สามารถปฏิบัติงานได% ให%บริษัทผู%สอบบัญชีดังกล$าว
สามารถจัดหาผู%สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนได% และกําหนดค$าตอบแทนเป'นเงินจํานวน 3,018,125 บาท (สามล%านหน่ึงหมื่นแปดพัน-
หน่ึงร%อยยี่สิบห%าบาทถ%วน) ซ่ึงค$าตอบแทนดังกล$าวรวมถึงการให%บริการจัดทํารายงานสอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสให%กับบริษัท
ด%วย ท้ังน้ี ค$าตอบแทนผู%สอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนจากป�ก$อน เป'นจํานวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร%อยยี่สิบห%าบาทถ%วน) หรือ   
ร%อยละ 16.37 ตามปริมาณรายการค%าของบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ข7อมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการกําหนดคFาตอบแทนแกFผู7สอบบัญชี ประจําป4 2559 แสดงได7ดังนี้ 

คFาธรรมเนียม ป4 2559 ป4 2558 

ค$าสอบบัญชีประจําป� (บาท) 2,432,000 2,121,000 

ค$าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส (บาท) 586,125 472,500 

รวมท้ังสิ้น 3,018,125 2,593,500 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นควรอนุมัติการแต$งตั้งผู%สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร%ซวอเตอรDเฮาสDคูเปอรDส เอบี      
เอเอส จํากัด เป'นผู%สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค$าตอบแทนเป'นเงินจํานวน 3,018,125 
บาท (สามล%านหน่ึงหมื่นแปดพันหน่ึงร%อยยี่สิบห%าบาทถ%วน) ซ่ึงค$าตอบแทนดังกล$าวรวมถึงการให%บริการจัดทํารายงานสอบทาน และ      
งบการเงินประจําไตรมาสให%กับบริษัทด%วย โดยมีรายช่ือดังต$อไปน้ี 
 

\...............1.  นางสาวอมรรัตนD…………… 
 
 



                                                                             - 9 - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

1. นางสาวอมรรัตนD เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/หรือ 
2. นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ 
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 และ/หรือ 
4. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู%สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 

 
   ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู%สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล$าวไม$สามารถปฏิบัติงานได% ให%บริษัทผู%สอบบัญชี
ดังกล$าวจัดหาผู%สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนได% 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระน้ีจะต%องได%รับอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมากของผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู7บริหาร 
 ข7อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต$อที่ประชุมผู%ถือหุ%นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิด

ของกรรมการและผู%บริหารของบริษัท เพ่ือให%ความคุ%มครองการปฏิบัติหน%าท่ีของกรรมการและผู%บริหาร โดยมีวงเงินประกัน จํานวน 300 
ล%านบาท (สามร%อยล%านบาทถ%วน) และให% นายพิทักษD รัชกิจประการ และ/หรือ นายรังสรรคD พวงปราง มีอํานาจในการติดต$อเจรจา และ
ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป'นและสมควรเพ่ือหาข%อสรุปเก่ียวกับเง่ือนไข และรายละเอียดของการทําประกันภัยดังกล$าวสําหรับการนําเสนอต$อ
ผู%ถือหุ%นต$อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นควรอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู%บริหาร โดยมีวงเงิน
ประกันจํานวน 300 ล%านบาท (สามร%อยล%านบาทถ%วน) และการมอบอํานาจให%นายพิทักษD รัชกิจประการ  และ/หรือนายรังสรรคD พวงปราง 
มีอํานาจในการติดต$อเจรจา และดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป'นและสมควร เพ่ือหาข%อสรุปเก่ียวกับเง่ือนไข และรายละเอียดของการ            
ทําประกันภัยดังกล$าวสําหรับการนําเสนอต$อผู%ถือหุ%นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต$อไป 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระน้ีจะต%องได%รับอนุมัติด%วยคะแนนเสียงไม$น%อยกว$า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ          
ผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุม 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ7ามี)  
 
 จึงขอเรียนเชิญท$านผู%ถือหุ%นเข%าร$วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล$าวโดยพร%อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปWดให%ผู%ถือหุ%น
ลงทะเบียนเข%าประชุมตั้งแต$เวลา 12.00 นาฬิกา สําหรับผู%ถือหุ%นท่ีประสงคDจะเข%าร$วมประชุมด%วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให% โดยต%องมีรูปถ$ายปรากฏบนเอกสารดังกล$าวก$อนเข%าร$วมประชุม 
 
 หากผู%ถือหุ%นท$านใดไม$สามารถเข%าร$วมประชุมได%ด%วยตนเอง และมีความประสงคDจะแต$งต้ังบุคคลอื่นเข%าร$วมประชุม และออกเสียงแทน 
กรุณากรอกข%อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ตามสิ่งท่ีส$งมาด%วยลําดับท่ี 5 หรือท$านผู%ถือหุ%นสามารถ 
Download ได%ท่ีเว็บไซตDของบริษัท www.ptgenergy.co.th และปWดอากรแสตมปiให%ถูกต%องเรียบร%อย สําหรับผู%รับมอบฉันทะท่ีจะเข%าร$วม
ประชุม ต%องนําเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงตนในการเข%าร$วมประชุม ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส$งมาด%วยลําดับท่ี 6 และส$งมอบให%แก$ประธาน
ในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลท่ีได%รับมอบหมายจากประธานฯ ก$อนเข%าร$วมประชุม  
 

\...............ในการน้ี ในกรณีท่ีผู%ถือหุ%น…………… 
 
 



                                                                             - 10 - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 ในการน้ี ในกรณีท่ีผู%ถือหุ%นไม$สามารถเข%าร$วมประชุมด%วยตนเองได% และมีความประสงคDจะมอบฉันทะให%กรรมการอิสระของบริษัท
ลงมติแทน โปรดกรอกข%อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ นายสุพจนD พิทยพงษDพัชรD กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ เป'นผู%รับมอบฉันทะ และโปรดส$งหนังสือมอบฉันทะดังกล$าว  
ท่ีปWดอากรแสตมปiถูกต%องเรียบร%อย พร%อมเอกสารประกอบไปท่ี “สํานักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 
90 อาคารไซเบอรDเวิรDลด ทาวเวอรD เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห%วยขวาง เขตห%วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือตู% ปณ. 15 
ไทยประกันชีวิต 10326 โดยให%ถึงบริษัทก$อนวันท่ี 20 เมษายน 2559 หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผู%ถือหุ%นก$อนเริ่มการประชุม                
ซ่ึงรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกล$าว ปรากฏตามสิ่งท่ีส$งมาด%วยลําดับท่ี 7  
 
 ท้ังน้ี เพ่ือเป'นการรักษาสิทธิ และผลประโยชนDของผู%ถือหุ%น กรุณาศึกษาคําช้ีแจงเง่ือนไขการลงทะเบียน เอกสารท่ีนํามาแสดงก$อน
เข%าประชุมผู%ถือหุ%น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังข%อบังคับของบริษัทในส$วนท่ีเก่ียวข%องกับการประชุมผู%ถือหุ%น   
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส$งมาด%วยลาํดับท่ี 6 และ 8 หากท$านมีข%อสงสัย หรือคําถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได%ท่ี 
“สํานักเลขานุการบริษัท” โทร. 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 ในวัน และเวลาทําการ ท้ังน้ี หากผู%ถือหุ%นท$านใดประสงคDจะรับรายงาน
ประจําป� (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเล$ม กรุณาแจ%งช่ือ-นามสกุล พร%อมรายละเอียดของสถานท่ีจัดส$งมายัง “นักลงทุนสัมพันธD”            
E-mail : ir@pt.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379  
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    พล.ต.อ.  
 

( สุนทร  ซ%ายขวัญ ) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมใหญ�วิสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังที่ 1/2559 
ของ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2559 

ณ ห�อง Meeting Room 1-2 ศูนย<การประชุมแห�งชาติสิริกิติ ์เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

              
 
เร่ิมการประชุม 
 ผู�ดําเนินการประชุมได�เรียนให�ท่ีประชุมทราบข�อมูลของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ป-จจุบัน       
ในเบ้ืองต�น ดังน้ี   

• บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน  1,670,000,000 บาท 

• ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว   1,670,000,000 บาท 

• แบ
งออกหุ�นสามัญ จํานวน   1,670,000,000 หุ�น 

• มูลค
าหุ�นท่ีตราไว� หุ�นละ    1.00 บาท 
 
 การประชุมในวันน้ีมีผู�ถือหุ�นเข�าร
วมประชุมด�วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข�าร
วมประชุมรวม 318 ราย นับรวมจํานวน
หุ�นได� 1,142,642,342 หุ�น หรือคิดเป@นร�อยละ 68.4216 ของหุ�นท่ีจําหน
ายได�ท้ังหมดของบริษัท ครบเป@นองคAประชุม 
 เพ่ือให�การประชุมเป@นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส
วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู�ดําเนินการ      
ได�เรียนช้ีแจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 
 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู�ถือหุ�นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท
ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ โดยให�นับ   
หน่ึงหุ�นต
อหน่ึงเสียง  
 2)  กรณีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเอง และผู�รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให�ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต
อไปน้ี 
 2.1)  ก
อนการลงคะแนนเสียงในแต
ละวาระ ให�ท
านผู�ถือหุ�นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิด
ความโปร
งใสในการลงคะแนน 
 2.2)  ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม
มีผู�ถือหุ�นท
านใดไม
เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ถือว
า      
ผู�ถือหุ�น เห็นชอบ หรือเห็นด�วยตามจํานวนเสียงของท
าน ต
อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีไม
เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ผู�ถือหุ�น
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให� และยกมือให�เจ�าหน�าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 
 2.3)  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม
เห็นด�วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียง
ท้ังหมด และส
วนท่ีเหลือจะถือว
าเป@นคะแนนเสียงท่ีเห็นด�วย สําหรับผู�ท่ีออกเสียงเห็นด�วยในวาระเหล
าน้ี ขอให�เก็บบัตรลงคะแนน      
ไว�ก
อน และส
งคืนแก
เจ�าหน�าท่ีของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม  
 ท้ังน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งน้ี เป@นการลงคะแนนแบบเปFดเผย ไม
ใช
การลงคะแนนแบบลับ แต
มี
การเก็บบัตรลงคะแนนผู�เข�าร
วมประชุมท้ังหมดเพ่ือให�เกิดความโปร
งใส 
 

\...............2.4) การลงคะแนนในลกัษณะ............... 
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 2.4)  การลงคะแนนในลักษณะดังต
อไปน้ี ถือว
าการลงคะแนนดังกล
าวเป@นโมฆะ 
 -  บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกว
าหน่ึงช
อง  
 -  บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
 -  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ
าและไม
มีลายมือช่ือกํากับ  
 ในกรณีท่ีท
านผู�ถือหุ�นต�องการแก�ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ
าของเดิม และลงช่ือกํากับทุกครั้ง  
 3) กรณีผู�ถือหุ�นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให�ผู�อ่ืนเข�าร
วมประชุม หรือมอบฉันทะให�กรรมการ 
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกําหนดให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคAของผู�ถือหุ�น หรือผู�มอบฉันทะ 
บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคAของผู�ถือหุ�น หรือผู�มอบฉันทะ 
 ในกรณีของผู�ถือหุ�นต
างประเทศ ซ่ึงแต
งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป@นผู�รับฝาก และดูแลหุ�น สามารถแยก  
ลงคะแนน เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต
ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท
ากับจํานวนหุ�น      
ท่ีตนถือ 
 4) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว
า หุ�นหน่ึงมีเสียงหน่ึง  
 4.1)  ในการพิจารณาวาระท่ี 1 จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู� ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม         
และออกเสียงลงคะแนน  
 4.2)  ในการพิจารณาวาระท่ี 2 จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม
น�อยกว
า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีมีส
วนได�เสีย 
 4.3)  ในการพิจารณาวาระท่ี 3 จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม
น�อยกว
า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 5)  สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีประสงคAจะกลับก
อน หรือไม
อยู
ในห�องประชุมในวาระใด ผู�ถือหุ�นสามารถใช�สิทธิของท
านได� 
โดยส
งบัตรลงคะแนนล
วงหน�าให�กับเจ�าหน�าท่ีของบริษัทก
อนออกจากห�องประชุม 
 6)  ในการนับคะแนนเสียงครั้งน้ี บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงคA, ชินวัฒนA และเพียงพนอ จํากัด ท่ีปรึกษา
กฎหมาย คือ นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณA เป@นพยานในการนับคะแนน  
 7)  ก
อนลงมติในแต
ละวาระ ท
านประธานจะเปFดโอกาสให�ผู�เข�าร
วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับ    
วาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะท่ีต�องการซักถาม กรุณาแจ�งช่ือ และนามสกุลให�ท่ีประชุมทราบ
ก
อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด�วยทุกครั้ง 
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมีคําถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู
 ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือ        
ให�ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช
วงท�ายของการประชุม และขอความกรุณาท
านผู�ถือหุ�นให�ความเห็น หรือสอบถามอย
างกระชับ และ     
งดเว�นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํ้ากัน เพ่ือเปFดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายอ่ืนได�ใช�สิทธิด�วย จึงขอความกรุณาผู�ถือหุ�น
โปรดให�ความร
วมมือเพ่ือให�การประชุมเป@นไปด�วยดี และเพ่ือเป@นการบริหารการประชุมให�อยู
ในเวลาท่ีกําหนด 
 หลังจากน้ันผู�ดําเนินการประชุมจึงกล
าวแนะนํากรรมการ ผู�บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข�าร
วมประชุมดังต
อไปน้ี 
 

\...............กรรมการ............... 
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กรรมการ 
 1) พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
 2)  นายสุพจนA พิทยพงษAพัชรA กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ 
 3) นายพิทักษA รัชกิจประการ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ
 
 4) นางฉัตรแก�ว คชเสนี กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 5) นางเลิศลักษณA ณัฏฐสมบูรณA กรรมการบริษัท 
 6) นายพงษAศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 7) รองศาสตราจารยA ดร. วันชัย รัตนวงษA กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
   และกรรมการอิสระ 
 8) นายมานิต นิธิประทีป กรรมการบริษัท 
 9) นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   และผู�ช
วยกรรมการผู�จัดการใหญ
 
 
 ท้ังน้ี กรรมการท่ีไม
ได�เข�าร
วมประชุม คือ นายเทียร เมฆานนทAชัย ซ่ึงดํารงตําแหน
งกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ เน่ืองจากป-ญหาสุขภาพ 
 
ผู�บริหารระดับผู�อํานวยการ 
 1) นางสาวณัฐธิศา พงศAธรานนทA ผู�ช
วยกรรมการผู�จัดการใหญ
 
 2) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู�อํานวยการ ฝSายจัดซ้ือ 
 3) นายธาตรี เกิดบุญส
ง ผู�อํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผู�จัดการใหญ
 
 4) นายสุรศักดิ์ ส
งวรกุลพันธุA ผู�อํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผู�จัดการใหญ
 
   รักษาการ ผู�อํานวยการ ฝSายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5) นายชัยทัศนA วันชัย ผู�อํานวยการ ฝSายบริหารสถานี 
 6) เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ ผู�อํานวยการ ฝSายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7) นายสุวัชชัย พิทักษAวงศาภรณA ผู�อํานวยการ ฝSายการขาย 
 8) นางวิภา บุญปาลิต ผู�อํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผู�จัดการใหญ
 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 1) นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA บริษัท หลักทรัพยA เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 1) นางสาวพัชรพร ภู
ทรานนทA บริษัท วีระวงคA, ชินวัฒนA และเพียงพนอ จํากัด 
 

\...............เร่ิมการประชุม............... 
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เร่ิมการประชุม 
 พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท เป@นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แถลงว
าในการประชุม   
ครั้งน้ีมีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะเข�าร
วมประชุมครบเป@นองคAประชุมตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของบริษัทแล�ว จึงขอเปFดการประชุม
เพ่ือพิจารณาเรื่องต
างๆ ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ
วิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2559 ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําปF พ.ศ. 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 
 - ประธานฯ ได�เสนอให�ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ
สามัญผู�ถือหุ�นประจําปW พ.ศ. 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 24 
เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมใหญ
สามัญผู�ถือหุ�นประจําปW พ.ศ. 2558 ซ่ึงได�จัดส
งให�แก
       
ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว 
 ประธานฯ ได�เปFดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�ซักถาม และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
 เมื่อไม
มีผู�ถือหุ�นท
านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให�พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ
สามัญ  
ผู�ถือหุ�นประจําปW พ.ศ. 2558 
 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําปF พ.ศ. 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 
24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด�วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด�วย 1,143,337,152 100.0000 
ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
รวมจํานวนผู�ถือหุ�น 325 ราย 1,143,337,152 - 
  หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกส< จํากัด ซ่ึงเปRนบริษัทย�อยของบริษัท (บริษัท ถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซ้ือหุ�น
สามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท อาม�า มารีน จํากัด จํานวน 518,000 หุ�น (มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท) ในราคาหุ�นละ 1,200 บาท 
โดยคิดเปRนร�อยละ 32.01 ของหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของ บริษัท อาม�า มารีน จํากัด รวมเปRนเงินท้ังสิ้น 621.60 ล�านบาท 
 - ประธานฯ ได�มอบหมายให�นายรังสรรคA พวงปราง เป@นผู�ช้ีแจงให�ท่ีประชุมทราบถึงแผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง       
รายละเอียดเก่ียวกับการเข�าทํารายการในวาระน้ีต
อท่ีประชุม  
 ก
อนเริ่มการพิจารณาในวาระน้ี เน่ืองจากในการพิจารณาในวาระน้ีมีกรรมการท่ีมีส
วนได�เสีย จํานวน 2 ท
าน ได�แก
           
(1) นายพิทักษA รัชกิจประการ (2) นางฉัตรแก�ว คชเสนี และเพ่ือให�เกิดความโปร
งใสในการพิจารณาอนุมัติในวาระน้ี ประธานฯ จึงได�
เชิญกรรมการท่ีมีส
วนได�เสียท้ังสองท
านออกจากห�องประชุมในวาระน้ี 
 นายรังสรรคA พวงปราง ได�รายงานต
อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นถึงสรุปภาพรวมเบ้ืองต�นเก่ียวกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท      
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต�องการด�านโลจิสติกสAของบริษัทในอนาคต ข�อมูลเบ้ืองต�นของ บริษัท อาม
า มารีน 
จํากัด (“AMA”) และโครงสร�างการถือหุ�นใน AMA หลังการเข�าซ้ือหุ�นโดยบริษัท รวมท้ังประโยชนAจากการเข�าลงทุนใน AMA 
 ในการเข�าทํารายการน้ี บริษัทจะให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสA จํากัด (“PTGLG”) บริษัทย
อยของบริษัท (บริษัทถือหุ�นร�อยละ 
99.97 ของหุ�นท่ีจําหน
ายได�แล�วท้ังหมดของ PTGLG) เข�าซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนของ AMA จํานวน 518,000 หุ�น (มูลค
าท่ีตราไว�หุ�นละ 
100 บาท) ในราคาหุ�นละ 1,200 บาท คิดเป@นร�อยละ 32.01 ของหุ�นท่ีจําหน
ายได�แล�วท้ังหมดภายหลังการเพ่ิมทุนของ AMA รวมเป@น
เงินท้ังสิ้น 621.60 ล�านบาท โดยชําระเป@นเงินสดท้ังจํานวน โดยการเข�าทํารายการดังกล
าวน้ีถือเป@น 

\...............(ก) การเข�าทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน............... 
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  (ก)  การเข�าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทประเภทสินทรัพยA และบริการตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เน่ืองจากเป@นรายการท่ีบริษัทเข�าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียงโยงกันของบริษัท กล
าวคือ AMA เป@นนิติบุคคลซ่ึงมีผู�ถือหุ�นรายใหญ
 และ
กรรมการเป@นญาติสนิทกับกรรมการของบริษัท จึงเป@นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามนัยของประกาศเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท
ากับร�อยละ 16.74 ของมูลค
าสินทรัพยAท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2558 ซ่ึงสูงกว
าร�อยละ 3.00 ของมูลค
าสินทรัพยAท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังน้ัน ในการเข�าซ้ือหุ�นดังกล
าวข�างต�น  
  (ข)  การเข�าทํารายการได�มาซ่ึงสินทรัพยAตามประกาศรายการได�มาหรือจําหน
ายไป โดยการเข�าทํารายการ      
ดังกล
าวมีขนาดรายการสูงสุดเท
ากับร�อยละ 8.74 ซ่ึงคํานวณด�วยเกณฑAมูลค
ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และเมื่อบริษัทได�นับรวมรายการได�มาซ่ึงสินทรัพยAของบริษัทท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลา 6 เดือน     
ท่ีผ
านมาก
อนการเข�าทํารายการน้ี ซ่ึงได�แก
 การได�มาซ่ึงสิทธิการเช
า และค
าเช
าท่ีดินจ
ายล
วงหน�า การปรับปรุงท่ีดินและอาคาร และ
เครื่องมือ และอุปกรณAต
างๆ ท่ีใช�ในสถานีบริการนํ้ามัน คลังนํ้ามัน ร�านสะดวกซ้ือ Max Mart และร�านกาแฟพันธุAไทย ซ่ึงมีขนาด
รายการรวมเท
ากับร�อยละ 12.66 และเมื่อรวมขนาดรายการได�มาซ่ึงสินทรัพยAในครั้งน้ีอีกร�อยละ 8.74 ทําให�รายการได�มาซ่ึงสินทรัพยA
ของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ
านมา มีขนาดรายการเท
ากับร�อยละ 21.40 ซ่ึงจัดเป@นรายการได�มาซ่ึงสินทรัพยAประเภทท่ี 2 
(มูลค
าสูงกว
าร�อยละ 15 แต
ต่ํากว
าร�อยละ 50) ตามประกาศรายการได�มาหรือจําหน
ายไปซ่ึงสินทรัพยA บริษัทจึงมีหน�าท่ีเปFดเผย
สารสนเทศการทํารายการต
อตลาดหลักทรัพยAฯ และจัดส
งหนังสือแจ�งพร�อมท้ังสารสนเทศในการทํารายการให�แก
ผู�ถือหุ�นของบริษัท 
 อน่ึง รายละเอียดของรายการได�มาซ่ึงสินทรัพยA และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการได�มาซ่ึง
สินทรัพยA และการเข�าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทซ่ึงได�จัดส
งให�แก
ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว 
 นอกจากน้ี ให�คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู�ช
วยกรรมการผู�จัดการใหญ
 และ/หรือกรรมการผู�มีอํานาจของบริษัท         
ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู�ช
วยกรรมการผู�จัดการใหญ
มอบหมาย และ/หรือกรรมการ       
ผู�มีอํานาจของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทมอบหมายมีอํานาจ (1) เข�าเจรจา ทําความตกลง แก�ไข เปลี่ยนแปลง และลงนาม        
ในเอกสาร และสัญญาต
างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต
างๆ และหลักฐานท่ีจําเป@น 
และเก่ียวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA ซ่ึงรวมถึงการติดต
อ และการยื่นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ
อนผันต
างๆ เอกสาร และ
หลักฐานดังกล
าวต
อ หรือหน
วยงานหรือบุคคลต
างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA ดังกล
าว และ (3) การดําเนินการอ่ืนใด
อันจําเป@นและเก่ียวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA 
 ในการน้ี นายรังสรรคA พวงปราง ได�มอบหมายให� นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงความเห็น
รวมท้ังความเหมาะสมในการเข�าทํารายการในวาระน้ีให�ผู�ถือหุ�นทราบ 
 นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได�ช้ีแจงให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบถึงลักษณะของรายการ รวมท้ัง
วิธีการประเมินมูลค
าหุ�นสามัญของ AMA ตามวิธีการประเมินต
างๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว
าวิธีท่ีเหมาะสมในการ
นํามาใช�ประเมินมูลค
าหุ�น คือ วิธีมูลค
าป-จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากเป@นวิธีท่ีคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจ และการทํากําไรของ
กิจการในอนาคต โดยพิจารณาจากมูลค
าป-จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของกิจการท่ีคาดว
าจะได�รับในอนาคต จึงทําให�สามารถ
สะท�อนมูลค
าท่ีแท�จริงของกิจการได�ดีกว
าวิธีอ่ืนๆ โดยมีช
วงราคาหุ�นท่ีเหมาะสมอยู
ในช
วงราคา 1,170.22 - 2,077.07 บาทต
อหุ�น 
ดังน้ันราคาหุ�นท่ีจะเข�าทํารายการซ่ึงเท
ากับ 1,200 บาทต
อหุ�น เป@นราคาท่ีมีความเหมาะสม นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังได�
ให�ความเห็นเก่ียวกับประโยชนAท่ีจะได�รับ ความเสี่ยงจากการเข�าทํารายการ ประเด็นท่ีผู�ถือหุ�นควรพิจารณาเพ่ิมเติม และความ
สมเหตุสมผลของการเข�าทํารายการ โดยเปรียบเทียบข�อดี และข�อด�อยของการเข�าทํารายการ ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเข�าทํารายการท้ังหมด ปรากฏตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเก่ียวกับการเข�าทํา
รายการได�มาซ่ึงสินทรัพยA และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ซ่ึงได�จัดส
งให�แก
ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว 
 ประธานฯ ได�เปFดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�ซักถาม และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
 

\...............นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี............... 
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 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามว
าเหตุใดบริษัทจึงเข�าซ้ือหุ�นใน AMA ผ
าน PTGLG ซ่ึงเป@นบริษัทย
อย 
แทนการซ้ือหุ�นด�วยโดยบริษัทเองโดยตรง เน่ืองจากเห็นว
าหาก AMA มีกําไร และสามารถจ
ายเงินป-นผล ก็จะทําให�บริษัทไม
ได�รับเงิน
ป-นผลโดยตรง ซ่ึงจะทําให�บริษัทจะต�องรอให� PTGLG มีกําไร และสามารถจ
ายเงินป-นผลให�กับบริษัทได� 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
าการท่ีบริษัทซ้ือหุ�นของ AMA ผ
าน PTGLG น้ัน เน่ืองจากบริษัทมีแนวคิด
ในการบริหารจัดการธุรกิจให�แยกจากกัน โดยบริษัทได�ดําเนินประกอบธุรกิจขนส
ง (Logistic) ผ
าน PTGLG ซ่ึงในอนาคตบริษัทอาจจะมี
การขยายธุรกิจต
างๆ เช
น การขนส
งทาง Pipeline เป@นต�น นอกจากน้ี PTGLG ยังได�ให�บริการขนส
งให�กับสถานีบริการภายในของ
บริษัทด�วยเช
นกัน จึงคาดว
าธุรกิจของ PTGLG น้ันจะสามารถมีกําไรในอนาคต และเน่ืองจากบริษัทถือหุ�นใน PTGLG ร�อยละ 100     
จึงทําให�มีอํานาจการจัดการอย
างเต็มท่ี ซ่ึงหาก PTGLG มีกําไรก็เห็นว
าไม
มีอุปสรรคต
อการจ
ายเงินป-นผลกลับมาให�บริษัทแต
อย
างใด 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเพ่ิมเติมว
า เน่ืองจากก
อนการเข�าทํารายการในครั้งน้ี AMA ได�จ
าย  
เงินป-นผลให�กับผู�ถือหุ�นเดิมเป@นจํานวนกว
า 200 ล�านบาท จึงสอบถามว
าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได�ประเมินมูลค
าตามบัญชีของหุ�น
ใน AMA ให�สอดคล�องกับการจ
ายเงินป-นผลดังกล
าวหรือไม
 
 นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได�ช้ีแจงว
า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได�ประเมินมูลค
าหุ�นด�วยวิธี
มูลค
าป-จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ได�ช
วงราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงวิธีการดังกล
าวได�พิจารณาผลกระทบจาก
การจ
ายเงินป-นผลน้ันแล�ว  
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเพ่ิมเติมว
า เหตุใดจึงไม
ประเมินมูลค
าหุ�นด�วยวิธีมูลค
าตามบัญชี 
(Book Value) เน่ืองจากเป@นราคาประเมินท่ีต่ํากว
าราคาประเมินตามวิธีอ่ืนอยู
เป@นจํานวนมาก และมูลค
าหุ�นตามบัญชีป-จจุบันมีมูลค
า
เท
าใด  
 นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได�ช้ีแจงว
า มูลค
าหุ�นตามบัญชีจากงบการเงินท่ีตรวจสอบโดย      
ผู�สอบบัญชีของ AMA ในปW 2557 เท
ากับ 359.31 บาทต
อหุ�น ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม
ได�ใช�วิธีมูลค
าตามบัญชี (Book Value) 
เน่ืองจากเห็นว
า วิธีการน้ีเป@นการพิจารณามูลค
า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และมิได�สะท�อนถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท       
ในอนาคต 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเพ่ิมเติมว
า กองเรือท่ีบริษัทซ้ือมาน้ันเป@นการขนส
งนํ้ามันปาลAม        
ใช
หรือไม
 และทางบริษัทมีการขายนํ้ามันปาลAมด�วยหรือไม
 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า บริษัทมีแผนการท่ีจะขยายธุรกิจในอนาคต และเห็นว
าจากประสบการณA
ของ AMA น้ัน มีโอกาสท่ีจะเข�ามาสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได� และบริษัทได�มีการขายนํ้ามันปาลAม ซ่ึงเป@นไบโอดีเซล ไม
ใช
นํ้ามันปาลAม
ท่ีนําไปใช�ทําอาหาร 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเพ่ิมเติมว
า เน่ืองจากป-จจุบันราคานํ้ามันลดลง และไบโอดีเซลน้ันยังมี
ต�นทุนท่ีสูงกว
านํ้ามันตามสถานีบริการนํ้ามัน จึงสอบถามว
าบริษัทจะมีกําไรจากการขายนํ้ามันปาลAมท่ีเป@นไบโอดีเซลหรือไม
 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า หากนําเข�านํ้ามันปาลAมจากต
างประเทศจะถูกกว
าราคาภายในประเทศ 
ซ่ึงจะทําให�ราคาต�นทุนถูกกว
า นอกจากน้ัน นโยบายทางภาครัฐบาลได�กําหนดให�ผสมนํ้ามันไบโอดีเซลกับนํ้ามันดีเซล อีกท้ังสูตรการ
คํานวณราคาขายไบโอดีเซลสะท�อนราคานํ้ามันปาลAมในประเทศ ซ่ึงเป@นราคาท่ีกระทรวงพลังงานประกาศออกมา โดยไม
ได�อ�างอิงจาก
ราคาต
างประเทศ ซ่ึงไม
ใช
เป@นราคาท่ีซื้อขายท่ัวไปในท�องตลาด 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเพ่ิมเติมว
า ราคาประเมินท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําได�อ�างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลารAสหรัฐ ย�อนหลัง 12 เดือน มีค
าเฉลี่ยอยู
ท่ี 33 บาท แต
ป-จจุบันค
าเงินของเงินสกุลดอลลารAสหรัฐ
อยู
ท่ีประมาณ 36 บาท ต
อ 1 ดอลลารAสหรฐั ซ่ึงไม
สะท�อนความเป@นจริง จึงสอบถามว
าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล
าว จะมีผลกระทบต
อ
ราคาหุ�นของ AMA หรือไม
 
 

\...............นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA…………… 
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 นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได�ช้ีแจงว
า เน่ืองจาก AMA มีรายได�เกือบท้ังหมดเป@นเงินดอลลารA
สหรัฐในขณะท่ีมีต�นทุน และค
าใช�จ
ายบางส
วนเป@นเงินดอลลารAสหรัฐเช
นกัน ซ่ึงทําให�สามารถ Natural hedge ไปได�บางส
วน      
ดังน้ัน การท่ีอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลารAสหรัฐป-จจุบันอยู
ท่ีประมาณ 36 บาทต
อเหรียญ ซ่ึงสูงกว
าอัตรา 33 บาทต
อเหรียญ   
ท่ีใช�ในการประมาณการ จะส
งผลให�รายได�ของ AMA เมื่อคิดเป@นเงินบาทจะมากกว
า กล
าวคือในการจัดทําประมาณการของท่ีปรึกษา
อิสระน้ัน Conservative แล�ว  
 ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามว
า เงินท่ีจะนําไปซ้ือหุ�นของ AMA จํานวน 621.6 ล�านบาท จะมาจากการกู�ยืมเงินท้ังหมด       
ใช
หรือไม
 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า PTGLG จะกู�เงิน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือให�มีเงินเพียงพอในการ    
เข�าซ้ือหุ�นใน AMA ดังกล
าว ซ่ึงค
าใช�จ
ายทางการเงินต
างๆ น้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินได�คํานวณในส
วนของต�นทุนของทางการเงินลงไป
ในผลตอบแทนแล�ว 
 ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเพ่ิมเติมว
า บริษัทจะได�เงินทุนคืนจากการเข�าซ้ือหุ�นดังกล
าวเมื่อใด และมีอัตราผลตอบแทน
ภายในเป@นจํานวนเท
าไหร
 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า บริษัทจะคืนทุนได�ภายในระยะเวลา 8 ปW และมีอัตราผลตอบแทน
ประมาณร�อยละ 17 - 18  
 ผู�ถือหุ�นรายย
อยได�สอบถามว
า AMA เป@นบริษัทสัญชาติใด และบริษัทมีความจําเป@นมากเพียงใดท่ีบริษัทจะต�องซ้ือหุ�นใน 
AMA ในเวลาน้ี และระยะเวลาคืนทุน 8 ปW จะถือว
าเป@นระยะเวลาท่ีคุ�มค
าต
อบริษัทหรือไม
 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า AMA เป@นบริษัทไทย และหากบริษัทไม
ซื้อหุ�นของ AMA ในตอนน้ี บริษัท
จะต�องขยายการขนส
ง และขยายกองรถบรรทุกนํ้ามันในอนาคต ซ่ึงบริษัทจะต�องสร�างสถานท่ีเก็บนํ้ามันต
างๆ ให�เป@นไปตามกฎหมายท่ี
กฎหมายกําหนด ซ่ึงอาจจะเป@นภาระกับบริษัทในอนาคต และบริษัทเล็งเห็นว
าระยะเวลาคืนทุนน้ันจะคุ�มค
าในระยะยาวต
อบริษัท 
 ผู�ถือหุ�นรายย
อยได�สอบถามว
า เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได�ใช�วิธีการประเมินราคาหุ�นหลายวิธี จึงอยากทราบว
า
ราคาท่ีใช�ในการประเมินมูลค
าหุ�นท่ีใช� (วิธีมูลค
าป-จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด) มีความเหมาะสมกับราคาหุ�นของ AMA อย
างแท�จริง
หรือไม
 
 นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได�ช้ีแจงว
า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได�ใช�วิธีการประเมินราคาหุ�น
สามัญเพ่ิมทุนของ AMA ตามวิธีการประเมินต
างๆ รวม 4 วิธี แต
มีความเห็นว
า วิธีมูลค
าป-จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป@นวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการนํามาใช�ประเมินมูลค
าหุ�นตามท่ีได�เรียนอธิบายแล�ว 
 ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข�าทํารายการน้ีว
า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระควรท่ีจะอธิบาย
วิธีการประเมินราคาหุ�นของ AMA ให�ละเอียดกว
าน้ี และบริษัทควรท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน และคอยติดตามข�อมูลของ   
คู
ค�า นอกจากน้ี บริษัทควรท่ีจะพิจารณาให�ดีว
าจะเข�าไปซ้ือหุ�นของ AMA ก
อน หรือหลังท่ี AMA จะเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยA 
เน่ืองจากผู�ถือหุ�นของบริษัทต�องการท่ีจะเห็นบริษัทเป@นผู�นําในธุรกิจประเภทน้ีอย
างท่ีตั้งใจไว� และบริษัทควรท่ีจะเจรจาในเรื่องต
างๆ 
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ AMA เพ่ือให�เกิดประโยชนAร
วมกันท้ังสองฝSาย เช
น การจ
ายป-นผลของ AMA ก
อนท่ีบริษัทจะเข�าไป    
ซ้ือหุ�น  
 ประธานฯ ได�กล
าวขอบคุณข�อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู�ถือหุ�นรายดังกล
าว 
 นายนรา ศรีเพชร ผู�ถือหุ�นรายย
อยได�สอบถามว
า ธุรกิจของ AMA ท่ีบริษัทจะเข�าซ้ือหุ�นน้ัน หากเปรียบเทียบกับคู
แข
ง        
ในตลาด เช
น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตAซีสA จํากัด (มหาชน) (“TTA”) หรือ บริษัท อารA ซี แอล จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท พรีเชียส 
ชิพปFzง จํากัด (มหาชน) จะเป@นจังหวะขาลงของธุรกิจประเภทน้ีหรือไม
 และบริษัทเล็งเห็นประโยชนAใดในการเข�าซ้ือหุ�นของธุรกิจน้ี และ
หากธุรกิจน้ีดี ทําไมไม
พิจารณาซ้ือมากกว
า 32% 
 

\...............นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท………….. 
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 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า หากเปรียบเทียบธุรกิจของ AMA กับ TTA น้ัน AMA ไม
ถือว
าเป@น    
คู
แข
งกับ TTA เน่ืองจาก TTA ประกอบธุรกิจเรือเทกอง และขนส
งตู�คอนเทนเนอรAเป@นหลัก ซ่ึงเป@นธุรกิจท่ีแตกต
างกับ AMA ซ่ึงเป@น
ธุรกิจการขนส
งสินค�าเหลวเป@นหลัก ในส
วนของธุรกิจขนส
งนํ้ามันปาลAมเพ่ือการบริโภคในแถบภูมิภาคอาเซียนน้ัน มีการเจริญเติบโตท่ีดี 
ซ่ึง AMA ได�ให�บริการขนส
งในบริเวณน้ัน นอกจากน้ี ประเทศจีนกับอินเดียมีแนวโน�มการบริโภคนํ้ามันปาลAมเพ่ิมข้ึน ซ่ึง AMA มี
แผนการท่ีจะขยายระยะการเดินเรือให�ไกลไปท่ีประเทศจีนกับอินเดียมากข้ึน  อีกท้ังอัตราค
าขนส
งของ AMA ยังเป@นอัตรา         
ค
าบริการท่ีดี สําหรับการพิจารณาซ้ือท่ี 32% น้ัน แท�จริงแล�ว บริษัทก็อยากซ้ือมากกว
าน้ี และได�เจรจาขอซ้ือหุ�นเดิมด�วย แต
ฝSาย   
ผู�ขายยินยอมท่ีจะขายเพียงเท
าน้ี 
 นายธารา ชลปราณี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามว
า ตามท่ี AMA จะมีการจ
ายป-นผลให�กับผู�ถือหุ�นเดิมประมาณ 200 กว
า
ล�านบาท และเมื่อพิจารณากับสรุปผลการประเมินมูลค
าหุ�นสามัญเพ่ิมทุนของ AMA ตามวิธีมูลค
าหุ�นตามบัญชี ในราคาหุ�นละ 359.31 
บาท (หน�าท่ี 40 ตารางท่ี 24 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน) วิธีการประเมินมูลค
าหุ�นดังกล
าวควรท่ีจะหักจํานวนเงินป-นผลดังกล
าว
ออกไปด�วย ซ่ึงจากท่ีได�รับการช้ีแจงจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระว
าวิธีการประเมินมูลค
าหุ�นด�วยวิธีมูลค
าป-จจุบันสุทธิของกระแส   
เงินสดน้ัน ได�หักส
วนท่ีเป@นเงินป-นผลออกไปแล�ว ฉะน้ัน เหตุใดในการคํานวณวิธีมูลค
าตามบัญชีจึงไม
ตัดเงินป-นผลออก แล�วค
อย
คํานวณราคายุติธรรมของหุ�น  
 นางสาวนฤมล ตันตยาวิทยA ท่ีปรึกษาทางการเงิน ได�ช้ีแจงว
า ในส
วนของการคํานวณราคาหุ�นท่ีได�อ�างถึงน้ันเป@นวิธีมูลค
าหุ�น
ตามบัญชี (Book Value) ซ่ึงวิธีการประเมินน้ัน จะอ�างอิงจากงบการเงินของ AMA ในปWล
าสุด (ปW 2557) ท่ีได�ผ
านการตรวจสอบโดย
ผู�สอบบัญชีแล�ว ฉะน้ัน รายการจ
ายเงินป-นผลของ AMA จึงไม
นําไปคํานวณรวมด�วย แต
เน่ืองจากวิธีการประเมินมูลค
าหุ�นด�วยวิธีมูลค
า
ป-จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดน้ัน เป@นการคาดการณAถึงการดําเนินธุรกิจ และการทํากําไรของกิจการในอนาคต ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระก็ได�นํารายการจ
ายป-นผล จํานวน 200 กว
าล�านบาท หักออกจากท่ีประมาณการไว�แล�ว แต
อย
างไรก็ตาม หากท
านผู�ถือหุ�น       
จะปรับปรุงมูลค
าหุ�นตามบัญชี โดยการตัดเงินป-นผลท่ีคาดว
าจะจ
ายออก ก็ควรพิจารณารวมกําไรท่ีคาดว
าจะทําได�ในปW 2558 ด�วย 
 เมื่อไม
มีผู�ถือหุ�นใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให� บริษัท พีทีจี 
โลจิสติกสA จํากัด ซ่ึงเป@นบริษัทย
อยของบริษัท (บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท อาม
า มารีน จํากัด 
จํานวน 518,000 หุ�น (มูลค
าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท) ในราคาหุ�นละ 1,200 บาท โดยคิดเป@นร�อยละ 32.01 ของหุ�นท่ีจําหน
ายได�แล�ว
ท้ังหมดของ บริษัท อาม
า มารีน จํากัด รวมเป@นเงินท้ังสิ้น 621.60 ล�านบาท 
 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกส< จํากัด ซ่ึงเปRนบริษัทย�อยของบริษัท (บริษัทถือหุ�น    
ร�อยละ 99.97) เข�าซ้ือหุ�นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท อาม�า มารีน จํากัด จํานวน 518,000 หุ�น (มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท) 
ในราคาหุ�นละ 1,200 บาท โดยคิดเปRนร�อยละ 32.01 ของหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของ บริษัท อาม�า มารีน จํากัด รวมเปRนเงิน
ท้ังสิ้น 621.60 ล�านบาท รวมท้ังให�คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� และ/หรือกรรมการผู�มีอํานาจ
ของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�มอบหมาย      
และ/หรือกรรมการผู�มีอํานาจของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทมอบหมายมีอํานาจ (1) เข�าเจรจา ทําความตกลง แก�ไข 
เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA (2) ลงนามในเอกสาร             
คําขออนุญาตต�างๆ และหลักฐานท่ีจําเปRน และเกี่ยวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA ซ่ึงรวมถึงการติดต�อ และการย่ืน        
คําขออนุญาตใดๆ คําขอผ�อนผันต�างๆ เอกสาร และหลักฐานดังกล�าวต�อ หรือหน�วยงาน หรือบุคคลต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการ     
เข�าทํารายการกับ AMA ดังกล�าว และ (3) การดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปRน และเกี่ยวข�องกับการเข�าทํารายการกับ AMA        
ด�วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

\...............มติท่ีลง…………… 
 
 



          - 19 -                                      สิ่งท่ีส
งมาด�วยลําดับท่ี 1                                                          
 

                                                   

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เห็นด�วย 560,452,240 99.9885 
ไม�เห็นด�วย 14,201 0.0025 
งดออกเสียง 50,000 0.0089 
รวมจํานวนผู�ถือหุ�น 329 ราย 560,516,441 100.0000 

 หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ     
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีมีส�วนได�เสีย 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการออกหุ�นกู� ในวงเงินต�นหุ�นกู�ไม�เกิน 4,000 ล�านบาท 
 - ประธานฯ ได�มอบหมายให�นายรังสรรคA พวงปราง เป@นผู�ช้ีแจงให�ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระน้ีต
อท่ีประชุม 
 นายรังสรรคA พวงปราง ได�ช้ีแจงต
อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นว
า ตามท่ีบริษัทมีความประสงคAท่ีจะออก และเสนอขายหุ�นกู�ในวงเงิน   
ต�นกู�ไม
เกิน 4,000 ล�านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเท
า โดยมีรายละเอียดเบ้ืองต�น ดังน้ี 
 
วัตถุประสงคAของการใช�เงิน : เพื่อใช�ในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท 

ประเภท  : หุ�นกู�ทุกประเภท และรูปแบบ ซ่ึงอาจเป@นหุ�นกู�ด�อยสิทธิ หรือไม
ด�อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต�น หรือคืน
เงินต�นคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถ
ถอน มีประกัน หรือไม
มีประกัน มี หรือไม
มีผู�แทน ผู�ถือหุ�นกู� หรือ
เป@นหุ�นกู�อนุพันธA ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต

ละคราว 

มูลค
ารวมของหุ�นกู�  : ไม
เกิน 4,000 ล�านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเท
า 
ทั้งน้ี บริษัทสามารถออก และเสนอขายหุ�นกู�เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ�นกู� เพื่อทดแทนหุ�น
กู�เดิมที่มีการไถ
ถอนไปแล�วได�ภายในวงเงินดังกล
าว โดยวงเงินต�นของหุ�นกู�ที่บริษัทออกจําหน
ายแล�ว
ในขณะใดขณะหน่ึง จะต�องมีจํานวนเงินไม
เกินวงเงินดังกล
าว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ�นกู�ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป@นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 
(revolving) ภายในประเทศ หรือในต
างประเทศต
อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให�แก
ผู�ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายให�แก
ผู�ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู�ลงทุนรายใหญ
ทั้งหมด 
หรือบางส
วน ซ่ึงอาจแบ
งเป@นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได� ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยAและตลาด
หลักทรัพยA (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องที่มีผลใช�บังคับในขณะที่ออก 
และเสนอขายหุ�นกู�น้ัน 

อัตราดอกเบ้ีย : ขึ้นอยู
กับสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขายหุ�นกู�น้ันๆ หรือตามข�อตกลง และเง่ือนไขของหุ�นกู�ที่
ได�ออกในคราวน้ัน ทั้งน้ี ให�อยู
ภายใต�บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องที่มีผลใช�บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ�นกู�ในแต
ละคราว 

 
\...............อายุ…………… 
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อายุ : สําหรับหุ�นกู�ระยะส้ันไม
เกิน 270 วัน และสําหรับหุ�นกู�ระยะยาวไม
เกิน 10 ปW โดยขึ้นอยู
กับ สภาวะ

ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ�นกู� หรือตามข�อตกลง และเง่ือนไขของหุ�นกู�ที่ได�ออกในคราวน้ัน 
ทั้งน้ี ให�อยู
ภายใต�บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องที่มีผลใช�บังคับในขณะที่ออก และเสนอขายหุ�นกู�ในแต
ละ
คราว 

การไถ
ถอนก
อนกําหนด : ผู�ถือหุ�นกู�อาจมี หรือไม
มีสิทธิขอไถ
ถอนหุ�นกู�คืนก
อนกําหนด ทั้งน้ี เป@นไปตามข�อกําหนด และเง่ือนไขใน
การออกหุ�นกู�ในแต
ละคราว 

เง่ือนไขอื่นๆ : ให�คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ�าหน�าที่บริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ
 หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ�าหน�าที่บริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ
มอบหมาย         
มีอํานาจดําเนินการดังต
อไปน้ี 

1)   กําหนดรายละเอียดต
างๆ ที่เกี่ยวข�องกับหุ�นกู� ข�อจํากัด และเง่ือนไขอื่นๆ ของหุ�นกู� เช
น ประเภท 
 หรือชนิดของหุ�นกู�ที่จะออกในแต
ละคร้ัง มูลค
าที่ตราไว� ราคาเสนอขายต
อหน
วย อัตราดอกเบ้ีย 
 การแต
งต้ังผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� วิธีการออก และเสนอขายวิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย    
 การไถ
ถอนก
อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ�ามี) รวมทั้งกําหนด หรือ
 เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต
างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการออก และเสนอขายหุ�นกู�แต
ละ
 ประเภท/แต
ละชนิดในแต
ละคร้ัง รวมทั้งให�มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป@น และ 
 เกี่ยวเน่ืองกับการออก และเสนอขายหุ�นกู�น้ันๆ ให�สําเร็จ และเป@นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
2)   แต
งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู�จัดจําหน
าย และรับประกันการจัดจําหน
าย และ/หรือ
 สถาบันการจัดอันดับความน
าเช่ือถือของผู�ออกหลักทรัพยA และ/หรือหลักทรัพยA และ/หรือบุคคล
 อื่นใดในกรณีที่จะต�องมีการแต
งต้ังตามกฎเกณฑAที่เกี่ยวข�อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 
3)   ติดต
อ เจรจา เข�าทํา ลงนาม แก�ไขในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา 
 Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง และ/หรือเอกสารต
างๆ รวมถึงติดต
อ
 ให�ข�อมูล ย่ืนคําขอ และเอกสารหลักฐานต
างๆ กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน
วยงาน อื่นใด     
 ที่เกี่ยวข�อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข�องกับการออก และเสนอขายหุ�นกู�ดังกล
าว ตลอดจน
 ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข�อง หรือจําเป@นได�ทุกประการตามที่เห็นควร เป@นต�น 

 
 ประธานฯ ได�เปFดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�ซักถาม และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามว
าบริษัทจะออกหุ�นกู�ในวงเงินจํานวนไม
เกิน 4,000 ล�านบาท โดยจะ
นําไปซ้ือหุ�นใน AMA เป@นจํานวน 600 กว
าล�านบาท บริษัทมีแผนการใช�วงเงินส
วนท่ีเหลืออย
างไร และหุ�นกู�ดังกล
าวมีอัตราดอกเบ้ีย
เป@นเท
าไร 
 นายรังสรรคA พวงปราง กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
า บริษัทยังไม
ได�กําหนดอัตราดอกเบ้ียสําหรับการออกหุ�นกู�ในครั้งน้ี           
ในส
วนของวงเงินหุ�นกู�ท่ีออกน้ัน บริษัทมีแผนการท่ีจะทยอยออกหุ�นกู�ตามความจําเป@นในการใช�เงิน 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ขอให�ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาระผูกพันตามสัญญาค
าเช
าท่ีดินอาคาร
ปลูกสร�างของบริษัทเป@นจํานวนประมาณ 3,000 ล�านบาท ซ่ึงจะสิ้นสุดในปW 2586 รวมท้ังได�สอบถามว
า นโยบายการซ้ือท่ีดินของบริษัท 
และเมื่อเปรียบเทียบการซ้ือท่ีดินกับการเช
าระยะยาวแบบใดคุ�มค
ากว
ากัน 
 

\...............นายพิทักษA รัชกิจประการ............... 
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 นายพิทักษA รัชกิจประการ กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
าภาระผูกพันตามสัญญาค
าเช
าท่ีดินอาคารปลูกสร�างของบริษัท     
ดังกล
าว เป@นกรณีท่ีบริษัทไปเช
าสถานีบริการ ซ่ึงจะมีภาระผูกพันต
างๆ ท่ีระบุตามสัญญาเช
า โดยในภายหลังบริษัทได�เปลี่ยนจากการ
เช
าระยะสั้นแบบ 3 ปW เป@นการเช
าระยะยาวมากกว
า 10 ปWข้ึนไป ซ่ึงรายการดังกล
าวเป@นรายการท่ีเกิดข้ึนของบริษัทย
อยของบริษัท    
ซ่ึงเป@นไปตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเก่ียวกับค
าใช�จ
ายท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในส
วนของการซ้ือท่ีดิน และการเช
าท่ีดินของบริษัท
น้ัน เน่ืองจากพ้ืนท่ีส
วนใหญ
ของบริษัทน้ัน ป-จจุบันบริษัทใช�วิธีการเช
าระยะยาว เพราะเจ�าของท่ีดินไม
ประสงคAท่ีจะขายท่ีดินให�         
แม�เจ�าของท่ีดินบางรายยินยอมท่ีจะขายให� บริษัทก็เล็งเห็นว
าไม
คุ�มค
าท่ีบริษัทจะเข�าซ้ือ เน่ืองจากมีราคาท่ีสูง ซ่ึงไม
คุ�มทุนกับการ
ประกอบสถานีบริการ ดังน้ัน การเช
าที่ดินในระยะเวลา 15 - 20 ปW จึงคุ�มค
ากับการลงทุนของบริษัทมากกว
า อย
างไรก็ดี หากสถานีบริการ
นํ้ามันบางแห
งอยู
ตั้งอยู
ในทําเลท่ีดี และหากบริษัทเล็งเห็นว
าการเข�าซ้ือท่ีดินจะก
อให�เกิดประโยชนA และคุ�มค
ากับบริษัทมากกว
า บริษัท
ก็จะเข�าซ้ือท่ีดินดังกล
าว ท้ังน้ี บริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจมาในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังจังหวัดในปริมณฑล ได�แก
 นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมท้ังหมด 4 จังหวัด ซ่ึงคิดเป@นส
วนแบ
งการตลาดประมาณร�อยละ 25 - 30 โดยบริษัทมุ
งท่ีจะสร�าง
ความคุ�นเคยในแบรนดA PT ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑลอีก 3 จังหวัด ให�มากข้ึน 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนํ้ามันปาลAมของบริษัท รวมท้ังโครงการ   
ในอนาคตท่ีเก่ียวกับธุรกิจนํ้ามันปาลAมของบริษัท 
 นายพิทักษA  รัชกิจประการ กรรมการบริ ษัท ได� ช้ีแจงว
า บริษัทยังไม
ได�เริ่มผลิตนํ้ามันปาลAม โดยเริ่มมี โครงการ              
ปาลAมคอมเพล็กซA ซ่ึงคาดการณAว
าอีกประมาณ 1.5 - 2 ปW บริษัทจะผลิตนํ้ามันพืชเพ่ือบริโภคออกมาจําหน
าย และถึงตอนน้ัน บริษัท
เช่ือน
าจะมีสถานีบริการภายใต�แบรนดA PT ไม
ต่ํากว
า 2,000 สาขา ท่ีวางขายนํ้ามันพืชเพ่ือบริโภคดังกล
าว รวมท้ังมีโปรแกรมส
งเสริม
การขายต
างๆ เช
น เติมนํ้ามันแล�วสามารถซ้ือนํ้ามันพืชเพ่ือบริโภคได� หรือ บัตร Max Card ท่ีลูกค�าเป@นสมาชิกสามารถสะสมแต�มได� 
โดยเอาแต�มท่ีสะสมซ้ือนํ้ามันพืชเพ่ือบริโภคภายใต�ท่ีแบรนดA PT ท่ีเป@นผู�ผลิต 
 ผู�ถือหุ�นรายย
อย ได�สอบถามถึงความชัดเจนในการนําเงินท่ีได�จากการอนุมัติออกหุ�นกู� วงเงิน 4,000 ล�านบาท ท่ีกล
าวไว�ว
า   
จะนําไปลงทุนด�านอ่ืน เน่ืองจากทราบมาว
าบริษัทได�เข�าซ้ือหุ�นใน บริษัท ขนส
งนํ้ามันทางท
อ จํากัด (“FPT”) ซ่ึงเป@นบริษัทย
อยของ 
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (“BAFS”) และสอบถามเก่ียวกับคลังนํ้ามันท่ีจังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังแผนการขยาย   
คลังนํ้ามันของบริษัท 
 นายพิทักษA รัชกิจประการ กรรมการบริษัท ได�ช้ีแจงว
าในการขยายการลงทุนของบริษัทน้ัน บริษัทจะนําเงินท่ีได�จากการออก
หุ�นกู�มาลงทุนในการเข�าซ้ือหุ�น AMA รวมท้ังจะเข�าลงทุนโดยการซ้ือหุ�นใน FPT คิดเป@นสัดส
วนร�อยละ 9.55 ของจํานวนหุ�นท้ังหมดใน 
FPT รวมเป@นเงินท้ังสิ้นจํานวน 398.35 ล�านบาท ซ่ึงบริษัทได�แจ�งข
าวต
อตลาดหลักทรัพยAแห
งประเทศไทยแล�วน้ัน ในส
วนของ        
คลังนํ้ามันน้ัน บริษัทมีคลังนํ้ามันซ่ึงตั้งอยู
ท่ีจังหวัดพิษณุโลก แต
ในส
วนของการขนส
งนํ้ามันทางท
อน้ันเป@นส
วนต
อขยายจากอําเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ึนไป ท
อแรกจะไปอยู
ตั้งอยู
ท่ีจังหวัดพิจิตร และส
วนท่ีสองจะเป@นส
วนต
อจากจังหวัดพิจิตรไปท่ี
จังหวัดลําปาง  
 เมื่อไม
มีผู�ถือหุ�นใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอให�ผู�ดําเนินการประชุมช้ีแจงเรื่องการลงมติ
อนุมัติการออกหุ�นกู� ในวงเงินต�นหุ�นกู�ไม
เกิน 4,000 ล�านบาท 
 

\...............มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว…………… 
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 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติการออกหุ�นกู� ในวงเงินต�นหุ�นกู�ไม�เกิน 4,000 ล�านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอข�างต�นทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ�น = 1 เสียง) 

ร�อยละของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เห็นด�วย 1,141,891,260 99.7814 
ไม�เห็นด�วย 2,451,100 0.2141 
งดออกเสียง 50,000 0.0043 
รวมจํานวนผู�ถือหุ�น 349 ราย 1,144,392,360 100.0000 
 หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได�รับการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ    
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี)  
 เมื่อไม
มีผู�ถือหุ�นท
านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได�กล
าวขอบคุณผู�ถือหุ�น และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ี    
เข�าร
วมประชุมในวันน้ี และกล
าวปFดประชุม 
  
ปFดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา 
 
 
 
 
 

 
พล.ต.อ. 

 
 

 ( สุนทร ซ�ายขวญั ) 
 ประธานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

( นายรังสรรคA พวงปราง ) 
ผู�บันทึกการประชุม และเลขานุการ 
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ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป�นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ช่ือ - สกุล พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ 
อายุ 72 ป& 
ตําแหน�งในป*จจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร6  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ6ทํางาน  
(5 ป& ย�อนหลัง) 
 

2556 - ป*จจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท มิลล6คอน บูรพา จํากัด 
2556 - ป*จจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
บริษัท มิลล6คอน สตีล จํากัด 
(มหาชน) 

2548 - ป*จจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ=ป จํากัด 
(มหาชน) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร DCP  รุ�นท่ี 201/2015  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MFM  รุ�นท่ี 9/2013 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MIA  รุ�นท่ี 15/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MFR  รุ�นท่ี 18/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MIR  รุ�นท่ี 14/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร ACP  รุ�นท่ี 42/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร DAP  รุ�นท่ี 41/2005  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ป&ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 27 เมษายน 2555 - ป*จจุบัน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต�งตั้ง กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
การดํารงตําแหน�งเปNนกรรมการ/ผู�บริหาร 
ในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปNนบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัท มิลล6คอน สตลี จํากัด 
(มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

  บริษัท วนชัย กรุ=ป จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 

กิจการท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัท มิลล6คอน บูรพา จํากัด 
ประธานกรรมการบริษัท 

กิจการท่ีแข�งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ 
ธุรกิจบริษัท อันอาจทําให�เกิด 
ความขัดแย�งทางผลประโยชน6 
ต�อบริษัท 

- ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 
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การเข�าร�วมประชุมในป& 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง   
ส�วนได�เสียในวาระการประชุม มีส�วนได�ส�วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป& 2559 
สัดส�วนหุ�นท่ีถือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 

ไม�มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ป& ท่ีผ�านมา 

ไม�มี 

ความสัมพันธ6ทางครอบครัวของผู�บริหาร 
กับบริษัท 

ไม�มี 

การมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/ 
บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย�งในป*จจุบัน หรือ 
ในช�วง 2 ป&ท่ีผ�านมา 

1. เปNน/ไม�เปNน กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง   
หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 

ไม�เปNน 

2. เปNน/ไม�เปNน ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ (เช�น ผู�สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม�เปNน 
3. มี/ไม�มี ความสัมพันธ6ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถ 

ทําหน�าท่ีได�อย�างเปNนอิสระ (เช�น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค�า/บริการ/ 
การกู�ยืมเงิน/ให�กู�ยืมเงิน) 

ไม�มี 
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ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป�นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ช่ือ - สกุล รองศาสตราจารย6 ดร. วันชัย รัตนวงษ6 
อายุ 53 ป& 
ตําแหน�งในป*จจุบัน กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก, Ph.D. (Manufacturing Engineering) 
Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia 

ประสบการณ6ทํางาน  
(5 ป& ย�อนหลัง) 
 

2555 - 2558 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร6  
และผู�อํานวยการศูนย6วิจัย 
โลจิสติกส6  

มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 

2554 - ป*จจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นิวฟรอนเทียร6  
คอนซัลแทนท6 จํากัด 

2551 - 2554 รองอธิการบดีฝmายวางแผน 
และพัฒนา  
และรักษาการผู�อํานวยการ
ศูนย6วิจัยโลจิสติกส6 

มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร DCP  รุ�นท่ี 201/2015 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร AACP  รุ�นท่ี 16/2014 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร DAP  รุ�นท่ี 110/2014  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ป&ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 24 เมษายน 2557 - ป*จจุบัน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต�งตั้ง กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

การดํารงตําแหน�งเปNนกรรมการ/ผู�บริหาร 
ในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปNนบริษัทจดทะเบียน - ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 
กิจการท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัท นิวฟรอนเทียร6 คอนซัลแทนท6 

จํากัด 
กรรมการบริษัท 

  มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
กิจการท่ีแข�งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ 
ธุรกิจบริษัท อันอาจทําให�เกิด 
ความขัดแย�งทางผลประโยชน6 
ต�อบริษัท 

- ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 
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การเข�าร�วมประชุมในป& 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/11 ครั้ง   
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง   
ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล 
กิจการ 

: 3/3 ครั้ง   

ส�วนได�เสียในวาระการประชุม มีส�วนได�ส�วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป& 2559 
สัดส�วนหุ�นท่ีถือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 

จํานวนหุ�น 6,000 หุ�น 
คิดเปNนร�อยละ 0.0004 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  
10 ป& ท่ีผ�านมา 

ไม�มี 

ความสัมพันธ6ทางครอบครัวของผู�บริหาร 
กับบริษัท 

ไม�มี 

การมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/ 
บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย�งในป*จจุบัน หรือ 
ในช�วง 2 ป&ท่ีผ�านมา 

 1.  เปNน/ไม�เปNน กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง   
หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 

ไม�เปNน 

2. เปNน/ไม�เปNน ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ (เช�น ผู�สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม�เปNน 
3. มี/ไม�มี ความสัมพันธ6ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถ 

ทําหน�าท่ีได�อย�างเปNนอิสระ (เช�น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค�า/บริการ/ 
การกู�ยืมเงิน/ให�กู�ยืมเงิน) 

ไม�มี 
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ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป�นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ช่ือ - สกุล นายวุฒิชัย ดวงรัตน6 
อายุ 60 ป& 
ตําแหน�งในป*จจุบัน กรรมการบริษัท  

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร6 
Universite de Paris  

ประสบการณ6ทํางาน  
(5 ป& ย�อนหลัง) 
 

2556 – ป*จจุบัน รองปลัดกระทรวงพาณิชย6 กระทรวงพาณิชย6 
2556 – 2556 ผู�ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย6 กระทรวงพาณิชย6 
2553 – 2556 รองอธิบดีกรมส�งเสริมการค�า 

ระหว�างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย6 

 2553 - 2553 รองอธิบดีกรมเจรจาการค�า 
ระหว�างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย6 

 2546 - 2553 อัคราชทูต ฝmายการพาณิชย6 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

- 

 2538 - 2546 อัครราชทูตท่ีปรึกษา 
ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี 

- 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร DCP  รุ�นท่ี 198/2014  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ป&ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 29 มกราคม 2559 - ป*จจุบัน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต�งตั้ง กรรมการบริษัท  

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  

การดํารงตําแหน�งเปNนกรรมการ/ผู�บริหาร 
ในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปNนบริษัทจดทะเบียน - ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 
ไม�มีการดํารงตําแหน�ง - ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 
กิจการท่ีแข�งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ 
ธุรกิจบริษัท อันอาจทําให�เกิด 
ความขัดแย�งทางผลประโยชน6 
ต�อบริษัท 

- ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 

การเข�าร�วมประชุมในป& 2559 
(ข�อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ6 
2559) 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/2 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 2/2 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค�าตอบแทน 

: ไม�มี 
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ส�วนได�เสียในวาระการประชุม มีส�วนได�ส�วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป& 2559 
สัดส�วนหุ�นท่ีถือ ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ6 
2559 

จํานวนหุ�น 160,000 หุ�น 
คิดเปNนร�อยละ 0.0059 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ป& ท่ีผ�านมา 

ไม�มี 

ความสัมพันธ6ทางครอบครัวของผู�บริหาร 
กับบริษัท 

ไม�มี 

การมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/ 
บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย�งในป*จจุบัน หรือ 
ในช�วง 2 ป&ท่ีผ�านมา 

1. เปNน/ไม�เปNน กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง   
หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 

ไม�เปNน 

2. เปNน/ไม�เปNน ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ (เช�น ผู�สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม�เปNน 
3. มี/ไม�มี ความสัมพันธ6ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถ 

ทําหน�าท่ีได�อย�างเปNนอิสระ (เช�น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค�า/บริการ/ 
การกู�ยืมเงิน/ให�กู�ยืมเงิน) 

ไม�มี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

 บริษัทได�กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว� ซ่ึงมีคุณสมบัติเป'นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย*
แห�งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
 

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�น
รายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด�วย 
 

2. ไม�เป'น หรือเคยเป'นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือของผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป:ก�อนได�รับการแต�งตั้ง ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป'นข�าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส�วนราชการ ซ่ึงเป'นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 

3. ไม�เป'นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ*ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป'นบิดา มารดา  
คู�สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�
รับการเสนอให�เป'นกรรมการ ผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย�อย 
 

4. ไม�มี หรือเคยมีความสัมพันธ*ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป'นการขัดขวางการใช� วิจารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม �เป 'น หรือเคยเป'น 
ผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ*ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป:ก�อนได�รับการแต�งตั้ง 
 
 ความสัมพันธ*ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเป'นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช�า หรือ     
ให�เช�าอสังหาริมทรัพย* รายการเก่ียวกับสินทรัพย* หรือบริการ หรือการให� หรือรับความช�วยเหลือทางการเงิน ด�วยการรับ หรือให�กู�ยืม 
คํ้าประกัน การให�สินทรัพย*เป'นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ*อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป'นผลให�บริษัท หรือคู�สัญญามีภาระหน้ี      
ท่ีต�องชําระต�ออีกฝAายหน่ึง ตั้งแต�ร�อยละสามของสินทรัพย*ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต�ยี่สิบล�านบาทข้ึนไป แล�วแต�จํานวนใด     
จะต่ํากว�า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล�าวให�เป'นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ว�าด�วยหลักเกณฑ*ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล�าว ให�นับรวมภาระหน้ี    
ท่ีเกิดข้ึนในระหว�างหน่ึงป:ก�อนวันท่ีมีความสัมพันธ*ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 

5. ไม�เป'น หรือเคยเป'นผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไม�เป'นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� 
บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�ว    
ไม�น�อยกว�าสองป:ก�อนได�รับการแต�งตั้ง 
 

\...............6.  ไม�เป'น หรือเคยเป'นผู�ให�บริการ…………… 
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6. ไม�เป'น หรือเคยเป'นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเป'นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได�รับค�าบริการเกินกว�าสองล�านบาทต�อป:จากบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�� หรือผู�มีอํานาจควบคุม    
ของบริษัท และไม�เป'นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี
ลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป:ก�อนได�รับการแต�งตั้ง 
 

7. ไม�เป'นกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งข้ึนเพ่ือเป'นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู �ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู �ถือหุ�น            
ซ่ึงเป'นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
 

8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกัน และเป'นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย หรือไม�เป'น
หุ�นส�วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเป'นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือ          
ถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกัน และ 
เป'นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย 
 

9. ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป'นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
 ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป'นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) ถึง (9) แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน         
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค*คณะ (Collective Decision) ได� 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 

(แบบท่ัวไปซ่ึงเป!นแบบท่ีง#ายไม#ซับซ&อน)  

(General Form)  

ท�ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี  
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข�าพเจ�า  สัญชาติ   
     I/We Nationality 

อยู�บ�านเลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง       
Residing at    Road      Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต    จังหวัด      รหัสไปรษณีย]       
Amphur/Khet    Province     Postal Code   

 

(2) เป̀นผู�ถือหุ�นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

   โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม                                    หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ                               เสียง ดังน้ี  
             holding the total number of               shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุ�นสามัญ                                                   หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ                                                 เสียง  
  ordinary share of           shares, having the right to vote equivalent to                       votes, 

 หุ�นบุริมสิทธิ                                               หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ                                                 เสียง 
  preferred share of           shares, having the right to vote equivalent to                       votes. 

 

(3) ขอมอบฉันทะให�     
    Hereby appoint: 

(1)         อายุ  ปh อยู�บ�านเลขท่ี                     
  Name       age         years, residing at    
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย]    หรือ 
Province                                                                 Postal Code            , or 
 

(2)         อายุ  ปh อยู�บ�านเลขท่ี                     
      Name       age         years, residing at    
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย]    หรือ 
Province                                                                 Postal Code            , or 

(ปiดอากรแสตมปj 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(3)         อายุ  ปh อยู�บ�านเลขท่ี                     
       Name       age         years, residing at    
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      
Road     Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย]    หรือ 
Province                                                                 Postal Code            , or 
 

 (4)         นายสุพจน] พิทยพงษ]พัชร] อายุ 75 ปh ตําแหน�ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ อยู�บ�านเลขท่ี 102/209 หมู�ท่ี 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
  Mr. Supote Pitayapongpat Age 75 years Positions Director, Chairman of the Audit Committee, 
Chairman of the Corporate Governance Committee and independent director, Residing at 102/209, Moo 6, Tumbol Bangrak Pattana 
Amphur Bangbuathong, Nonthaburi 11110 
  ส�วนได�เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส�วนได�ส�วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําปh 2559 
  Conflict of interest in the Agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda 
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016. 
 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป̀นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําปh 2559 ในวันศุกร]ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห�อง Meeting Room 3-4 ศูนย]การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 
 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2016 on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, 
No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place 
thereof. 
 

 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/signed  ผู�มอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 
 

ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
 

ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
 

ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

หมายเหตุ/Remark 
 ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป̀นผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยกจํานวนหุ�น      
ให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to several proxies for splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกําหนดรายการต#างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท�ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

 ---------------------  
 

เขียนท่ี    
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข�าพเจ�า                                สัญชาติ   
     I/We                                 Nationality   

อยู
บ�านเลขท่ี           ถนน                    ตําบล/แขวง  
Residing at           Road                                               Tambol/Khwaeng    
อําเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณีย]              
Amphur/Khet                                     Province                                              Postal Code 
 

(2) เป̀นผู�ถือหุ�นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม                                    หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท
ากับ                                     เสียง ดังน้ี  
                  holding the total number of                       shares, and having the right to vote equivalent to       votes as follows: 
    หุ�นสามัญ                                                    หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท
ากับ                                           เสียง 
   ordinary share of                                   shares, having the right to vote equivalent to                            votes, 

  หุ�นบุริมสิทธิ                                           หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท
ากับ                                           เสียง 
 preferred share of                                  shares, having the right to vote equivalent to                             votes. 
 

(3) ขอมอบฉันทะให�  
     Hereby appoint  

  (1)                                                                          อายุ  ปh อยู
บ�านเลขท่ี                                            
     Name                                                                    age    years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
Road                  Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย]                        หรือ 
Province  Postal Code                                                   , or 
 

  (2)                                                                          อายุ  ปh อยู
บ�านเลขท่ี                                            
     Name                                                                    age    years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
Road                 Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย]                        หรือ 
Province  Postal Code                                                  , or 
 

(ปiดอากรแสตมปj 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  (3)                                                                          อายุ  ปh อยู
บ�านเลขท่ี                                            
     Name                                                                    age    years, residing at 

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย]                        หรือ 
Province                       Postal Code                                 , or 
 

 (4)       นายสุพจน] พิทยพงษ]พัชร] อายุ 75 ปh ตําแหน
ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับดูแล   
กิจการ และกรรมการอิสระ อยู
บ�านเลขท่ี 102/209 หมู
ท่ี 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

  Mr. Supote Pitayapongpat Age 75 years Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of 
the Corporate Governance Committee and independent director, Residing at 102/209, Moo 6, Tumbol Bangrak Pattana Amphur 
Bangbuathong, Nonthaburi 11110 
  ส
วนได�เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส
วนได�ส
วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค
าตอบแทนกรรมการ 
ประจําปh 2559 
  Conflict of interest in the Agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda To 
consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016. 
 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป̀นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมใหญ
สามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําปh 2559 ในวันศุกร]ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห�อง Meeting Room 3-4 ศูนย]การประชุมแห
งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60          
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 
 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2016 on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention 
Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 
 

(4) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
      I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  

       วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ#วิสามัญผูKถือหุKน ครั้งท่ี 1/2559 
  Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of  
   Shareholders No. 1/2016 

  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปY 2558 
  Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of 
   the Company for the year 2015  

 ให�ผู�รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปh 
 2558 

 To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding 
 the operating results of the Company for the year 2015 

 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปYบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31  
   December 2015 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

      วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปcนทุนสํารองตามกฎหมาย  
   และการจ#ายเงินปeนผล ประจําปY  2558 
  Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the 
   dividend payment for the year 2015 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  
   who retire by rotation 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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 1.  พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ 
  Police General Soontorn Saikwan 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 2. รองศาสตราจารย] ดร. วันชัย รัตนวงษ] 
  Associate Professor Wanchai Rattanawong 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน] 
  Mr. Vuthichai Duangratana 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

   วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค#าตอบแทนกรรมการ ประจําปY 2559 
  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for 
   the year 2016 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต#งตั้งผูKสอบบัญชี และการกําหนดค#าตอบแทนแก#ผูKสอบบัญชี ประจําปY  2559 
  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of 
   the remuneration of the auditors for the year 2016 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

  วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูKบริหาร 
  Agenda No. 8 To consider and approve the procurement of the directors and officers liability  
   insurance  

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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  วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถKามี) 
  Agenda No. 9 To consider other matters (if any)   

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม
เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม
เป̀นไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว
าการลงคะแนนเสียงน้ันไม
ถูกต�อง
และไม
ใช
เป̀นการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall 
not be my/our voting as a shareholder. 

 

 (6) ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม
ได�ระบุความประสงค]ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม
ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะ 
มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต
กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม
ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให�ถือ
เสมือนว
าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 
respects. 
 
 

ลงช่ือ/signed  ผู�มอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 
ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 
ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 
ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป̀นผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบ
งแยกจํานวนหุ�น  

ให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเป̀นรายบุคคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an 
individual nominee may be voted for. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว
าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจําต
อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 
Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจําต#อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป̀นผู�ถือหุ�นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited 
 

 ในการประชุมใหญ
สามัญผู�ถือหุ�น ประจําปh 2559 ในวันศุกร]ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห�อง Meeting Room 3-4          
ศูนย]การประชุมแห
งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด�วย 
 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016, on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at 
Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, 
Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

--------------------- 
 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค]ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี      เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ (ต
อ) 
 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  
        

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย            งดออกเสียง 
        Approve Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย           งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย            งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย           งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม
เห็นด�วย            งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 
(แบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเป6นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป6นผู�รับฝากและดูแลหุ�น)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
ท�ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 

เขียนท่ี   
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

 (1) ข�าพเจ�า                                       
      I/We 
      สํานักงานต้ังอยู�เลขท่ี                          ถนน                                                 ตําบล/แขวง  
 Residing at   Road                                            Tambol/Khwaeng 
 อําเภอ/เขต                                            จังหวัด                                              รหัสไปรษณียc  
 Amphur/Khet                                       Province                                              Postal Code 
 ในฐานะผู�ประกอบธุรกิจเป6นผู�รับฝากและดูแลหุ�น (Custodian) ให�กับ  
 as a Custodian for  
 ซ่ึงเป6นผู�ถือหุ�นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 
 โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม                                      หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ                                   เสียง ดังน้ี 
 holding the total number of                          shares, and having the right to vote equivalent to    votes as follows: 
 หุ�นสามัญ                                                    หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ                                                     เสียง 
                ordinary share of                                 shares, having the right to vote equivalent                                      votes, 
 หุ�นบุริมสิทธิ                                               หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ                                                   เสียง 
                 preferred share of                               shares,  having the right to vote equivalent to                                 votes. 
  

 (2) ขอมอบฉันทะให�  
       Hereby appoint  

  (1)                                                                           อายุ  ปl อยู�บ�านเลขท่ี                                          
     Name                                                                   age       years, residing at 
  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    
  Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet  
  จังหวัด รหัสไปรษณียc                        หรือ 
  Province Postal Code                       , or 

 
 
 
 

(ปmดอากรแสตมปn 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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    (2)                                                                           อายุ  ปl อยู�บ�านเลขท่ี                                          
     Name                                                                   age       years, residing at 
  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    
  Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet  
  จังหวัด รหัสไปรษณียc                        หรือ 
  Province Postal Code                       , or 
 

    (3)                                                                           อายุ  ปl อยู�บ�านเลขท่ี                                          
     Name                                                                   age       years, residing at 
  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    
  Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet  
  จังหวัด รหัสไปรษณียc                        หรือ 
  Province Postal Code                       , or 
 

 (4)         นายสุพจนc พิทยพงษcพัชรc อายุ 75 ปl ตําแหน�ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ และกรรมการอิสระ อยู�บ�านเลขท่ี 102/209 หมู�ท่ี 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
  Mr. Supote Pitayapongpat Age 75 years Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman 
of the Corporate Governance Committee and independent director, Residing at 102/209, Moo 6, Tumbol Bangrak Pattana 
Amphur Bangbuathong, Nonthaburi 11110 
  ส�วนได�เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส�วนได�ส�วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําปl 2559 
  Conflict of interest in the Agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda To 
consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016. 
 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป6นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําปl 2559 ในวันศุกรcที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห�อง Meeting Room 3-4 ศูนยcการประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก
ตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 
 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2016 on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention 
Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

 

 (3) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� 
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 
 มอบฉันทะบางส�วน คือ  
 To grant the partial shares as follows:  
 หุ�นสามัญ                                    หุ�น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได�                                        เสียง 
 ordinary share                         shares, and having the right to vote equal to                           votes, 
 หุ�นบุริมสิทธิ                                      หุ�น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได�                เสียง 
 preferred share             shares, and having the right to vote equal to   votes. 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได�ท้ังหมด                                                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                                          votes. 
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 (4) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  

       วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญBวิสามัญผูEถือหุEน ครั้งท่ี 1/2559 
  Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of  
   Shareholders No. 1/2016 

  (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปV 2558 
  Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of 
   the Company for the year 2015  

 ให�ผู�รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปl 
 2558 

 To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding 
 the operating results of the Company for the year 2015 

 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปVบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31  
   December 2015 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

      วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปbนทุนสํารองตามกฎหมาย  
   และการจBายเงินปdนผล ประจําปV  2558 
  Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the 
   dividend payment for the year 2015 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  
   who retire by rotation 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

 1.  พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ 
  Police General Soontorn Saikwan 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 2. รองศาสตราจารยc ดร. วันชัย รัตนวงษc 
  Associate Professor Wanchai Rattanawong 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตนc 
  Mr. Vuthichai Duangratana 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

   วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคBาตอบแทนกรรมการ ประจําปV 2559 
  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for 
   the year 2016 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตBงตั้งผูEสอบบัญชี และการกําหนดคBาตอบแทนแกBผูEสอบบัญชี ประจําปV  2559 
  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of 
   the remuneration of the auditors for the year 2016 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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  วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูEบริหาร 
  Agenda No. 8 To consider and approve the procurement of the directors and officers liability  
   insurance  

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถEามี) 
  Agenda No. 9 To consider other matters (if any)   

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม�เป6นไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียงน้ันไม�ถูกต�อง
และไม�ถือเป6นการลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall 
not be the vote of a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงคcในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม�ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะ   
มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต�กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 
respects. 
 
 

ลงช่ือ/signed  ผู�มอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 
ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 
ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 
ลงช่ือ/signed  ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป6นผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian)        

ในประเทศไทยเป6นผู�รับฝาก และดูแลหุ�นให�เท�าน้ัน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 
use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานท่ีต�องแนบพร�อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เป6นผู�ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันว�าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป6นผู�เข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยกจํานวนหุ�น

ให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเป6นรายบุคคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an 
individual nominee may be voted for. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจําต�อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ  
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 
Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจําตBอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป6นผู�ถือหุ�นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 

 ในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ประจําปl 2559 ในวันศุกรcท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห�อง Meeting Room 3-4            
ศูนยcการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด�วย 
 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016, on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at 
Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, 
Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

--------------------- 
 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove  Abstain 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
        (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 
   respects. 
  (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคcของข�าพเจ�า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย             งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระท่ี      เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ (ต�อ) 
 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  
        

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย           งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย            งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย           งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย           งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

         เห็นด�วย           ไม�เห็นด�วย           งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
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เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นํามาแสดงก�อนเข�าประชุมผู�ถือหุ�น 
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การลงทะเบียน 

  
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข�าประชุมผู�ถือหุ�นตั้งแต�เวลา 12.00 นาฬิกา เป0นต�นไป ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะท่ีจะมาเข�าประชุม โปรดนําหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข�อความ
ครบถ�วนถูกต�อง และป8ดอากรแสตมป9เรียบร�อยแล�ว พร�อมเอกสารประกอบที่ต�องแสดงก�อนเข�าประชุมมาด�วย ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิ   
ในการอนุญาตให�เฉพาะผู�มีเอกสารถูกต�อง และครบถ�วนเข�าประชุมเท�าน้ัน 
 

ข. เอกสารท่ีจะต�องแสดงก�อนเข�าประชุม 

 
 ผู�ถือหุ�นท่ีเป*นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเอง 
 ให�แสดงเอกสารฉบับจริงท่ีส�วนราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายบนเอกสารดังกล�าว และท่ียังไม�หมดอายุ เช�น           
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข�าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 

2. กรณีผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุม ให�ผู�รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พร�อมกับหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และลง
ลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันทะ 
 (ข) สําเนาเอกสารท่ีส�วนราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายบนเอกสารดังกล�าว และท่ียังไม�หมดอายุของผู�มอบฉันทะ 
เช�น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข�าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ซ่ึงผู�มอบฉันทะได�ลงช่ือรับรอง
สําเนาถูกต�อง 
 (ค) ให�แสดงเอกสารฉบับจริงท่ีส�วนราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายบนเอกสารดังกล�าว และท่ียังไม�หมดอายุของ       
ผู�รับมอบฉันทะ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข�าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 
 ผู�ถือหุ�นท่ีเป*นนิติบุคคล 
 
 1. กรณีผู�แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข�าประชุมด�วยตนเอง 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมี
ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป0นผู�เข�าประชุมน้ันมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป0นผู�ถือหุ�น โดยเอกสารดังกล�าว
ต�องมีอายุไม�เกิน 3 เดือน 
 (ข) ให�แสดงเอกสารฉบับจริงท่ีส�วนราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายบนเอกสารดังกล�าว และท่ียังไม�หมดอายุของผู�แทน
นิติบุคคล เช�น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข�าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
 

\..................2.   กรณีนิติบุคคลท่ีเป*นผู�ถือหุ�น…………… 
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 2. กรณีนิติบุคคลท่ีเป*นผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุม ให�ผู�รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วน และ         
ลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันทะ 
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมี
ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะน้ันมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป0นผู�ถือหุ�น โดยเอกสาร
ดังกล�าวต�องมีอายุไม�เกิน 3 เดือน 
 (ค) สําเนาเอกสารท่ีส�วนราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายบนเอกสารดังกล�าว และท่ียังไม�หมดอายุของผู�แทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป0นผู�มอบฉันทะ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข�าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ซ่ึงบุคคล
ดังกล�าวได�ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (ง) ให�แสดงเอกสารฉบับจริงท่ีส�วนราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายบนเอกสารดังกล�าว และท่ียังไม�หมดอายุของ      
ผู�รับมอบฉันทะ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข�าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 

3. กรณีผู�ถือหุ�นท่ีเป*นผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป*นผู�รับฝาก และ
ดูแลหุ�น 

• ให�เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช�นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข�อ 1. หรือ 2. 

• ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีเป0นผู�ลงทุนต�างประเทศมอบให� Custodian เป0นผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต�องส�ง
หลักฐานดังต�อไปน้ีเพ่ิมเติม 
 1) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นท่ีเป0นผู�ลงทุนต�างประเทศให� Custodian เป0นผู�ลงนามในหนังสือ        
มอบฉันทะแทน ซ่ึงผู�มอบฉันทะได�ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง 
 2) สําเนาหนังสือยืนยันว�า Custodian ซ่ึงเป0นผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนน้ันได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ
เป0น Custodian ซ่ึงบุคคลดังกล�าวได�ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง 
 ท้ังน้ี เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเป0นภาษาอังกฤษ จะต�องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย และให�ผู�ถือหุ�น หรือ 
ผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงเป0นผู�ถือหุ�นน้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 
 

ค. การมอบฉันทะ 

 
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงคSจะแต�งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงให�เข�าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู�ถือหุ�น 
บริษัทได�อํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น โดยได�แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร�อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี จํานวน 3 แบบ 
ได�แก� 

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
        คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไปซ่ึงเป0นแบบท่ีง�ายไม�ซับซ�อน 

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
        คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีกําหนดรายการต�างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
        คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป*นผู�ลงทุนต�างประเทศและ
แต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป*นผู�รับฝากและดูแลหุ�นเท�านั้น 

 \...............โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะ…………… 
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 โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ท่ีได�แนบมาพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม
ครั้งน้ี  
 และโปรดกรอกข�อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล�าวให�ถูกต�อง พร�อมท้ังป8ดอากรแสตมป9จํานวน 20 บาท และขีดฆ�าลงวันท่ี
ท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล�าว และส�งมอบหนังสือมอบฉันทะน้ันให�แก�ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลท่ี            
ได�รับมอบหมายจากประธานฯ ก�อนเข�าร�วมการประชุม  
 เพ่ือเป0นการรักษาสิทธิ และผลประโยชนSของผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าประชุมได� และมีความประสงคSจะ     
มอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข�อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  
นายสุพจนS พิทยพงษSพัชรS กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ     
เป0นผู�รับมอบฉันทะ และโปรดส�งหนังสือมอบฉันทะดังกล�าวท่ีป8ดอากรแสตมป9ถูกต�องเรียบร�อยพร�อมเอกสารประกอบไปท่ี         
“สํานักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ณ สํานักงานใหญ� เลขท่ี 90 อาคารไซเบอรSเวิรSลด ทาวเวอรS เอ     
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ/หรือ ตู� ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326     
โดยให�ถึงบริษัทก�อนวันท่ี 20 เมษายน 2559 หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผู�ถือหุ�นก�อนการเริ่มการประชุม ท้ังน้ี บริษัทได�สรุปข�อมูล
เก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น) ซ่ึงแนบมาพร�อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว  
 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

 
 หลักเกณฑFการออกเสียงลงคะแนน 
 1. 1 หุ�นมี 1 เสียง 
 2. ผู�ถือหุ�นท่ีมาด�วยตนเอง และผู�รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม�สามารถแบ�งแยกคะแนนเสียงในแต�ละวาระ 
 3. ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ลงทุนต�างประเทศท่ีแต�งตั้งให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป0นผู�รับฝากและดูแลหุ�น 
สามารถแบ�งคะแนนเสียงในแต�ละวาระได� (โดยใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) 
 4. เพ่ือให�เป0นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได�จัดให�มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สําหรับทุกๆ วาระท่ีต�อง
มีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะท่ีทําการลงทะเบียน ท้ังน้ี    
ผู�ท่ีมาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาท่ีการประชุมผู�ถือหุ�นได�ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส�วนแล�ว จะได�รับบัตรลงคะแนน
เฉพาะวาระท่ีคงเหลืออยู� ณ แต�ละขณะ 
 5. ในการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว�าจะมีผู�ใดไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียงหรือไม� เพ่ือมิให�  
เป0นการเสียเวลาของผู�ถือหุ�นโดยส�วนรวม ผู�ถือหุ�นที่เห็นด�วยไม�ต�องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส�วนผู�ถือหุ�นที่ไม�เห็นด�วย 
หรืองดออกเสียง ให�ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ √ ] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช�องท่ีประสงคS พร�อมท้ังลงลายมือช่ือ    
ในบัตร และชูมือ ข้ึน และส�งมอบให�แก� เจ� าหน�า ท่ีของบริ ษัทเ พ่ือนําไปตรวจนับ ท้ัง น้ี  ยกเว�นสํ าหรับการมอบฉันทะ                         
ซ่ึงผู�มอบฉันทะมีคําสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล�ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล�าว
ตั้งแต�เวลาท่ีผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 
 

\...............การนับผลการลงคะแนนเสียง…………… 
 
 
 
 



            - 52 -                           สิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 6                                                          
 

                                                   

 การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 1. บริษัทจะใช�วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม�เห็นด�วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และส�วนท่ีเหลือจะถือว�าเป0น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด�วย  
 2. ประธานฯ จะประกาศให�ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต�ละ
วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป0นสัดส�วนร�อยละเท�าใด ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�น     
ท่ีส�งบัตรลงคะแนนเสียงไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ีประธานฯ ได�ประกาศให�ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง     
ในแต�ละวาระสิ้นสุดลงแล�ว บริษัทจะไม�นําเอาคะแนนเสียงดังกล�าวมารวมคํานวณเป0นคะแนนเสียงอีก และในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท�านใด   
จะกลับก�อนป8ดการประชุม โปรดแจ�งเจ�าหน�าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนหน�าห�องประชุม เพ่ือเจ�าหน�าท่ีจะได�หักคะแนนของท�านออกจากระบบ
ก�อน 
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ข�อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให�เป�นผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น 
 

ช่ือ - สกุล นายสุพจน� พิทยพงษ�พัชร� 
อายุ 75 ป# 
ตําแหน�งในป(จจุบัน กรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการอิสระ 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - บัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

ประสบการณ�ทํางาน  
(5 ป# ย�อนหลัง) 

2546 - ป(จจุบัน กรรมการบริษัท         
กรรมการบริหาร 

บริษัท สยาม-เบสท� เทรดดิ้ง 
จํากัด 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร DCP  รุ�นท่ี 197/2014 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร ACP  รุ�นท่ี 42/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MIR  รุ�นท่ี 14/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MFR  รุ�นท่ี 17/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MIA  รุ�นท่ี 14/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร MFM  รุ�นท่ี 9/2013  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร DAP  รุ�นท่ี 96/2012  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ป#ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 25 พฤษภาคม 2555 - ป(จจุบัน 
การดํารงตําแหน�งเปJนกรรมการ/ผู�บริหาร 
ในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปJนบริษัทจดทะเบียน - ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 
กิจการท่ีเปJนบริษัทไม�จดทะเบียน 1 บริษัท บริษัท สยาม-เบสท� เทรดดิ้ง จํากัด 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

กิจการท่ีแข�งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ 
ธุรกิจบริษัท อันอาจทําให�เกิด 
ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
ต�อบริษัท 

- ไม�มีการดํารงตําแหน�ง 

การเข�าร�วมประชุมในป# 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล 
กิจการ 

: 3/3 ครั้ง 

ส�วนได�เสียในวาระการประชุม มีส�วนได�ส�วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป# 2559 
สัดส�วนหุ�นท่ีถือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 

จํานวนหุ�น 100,000 หุ�น 
คิดเปJนร�อยละ 0.0006 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด 
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ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ป# ท่ีผ�านมา 

ไม�มี 

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวของผู�บริหาร 
กับบริษัท 

ไม�มี 

การมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/ 
บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย�งในป(จจุบัน หรือ 
ในช�วง 2 ป#ท่ีผ�านมา 

1. เปJน/ไม�เปJน กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง   
หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 

ไม�เปJน 

2. เปJน/ไม�เปJน ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ (เช�น ผู�สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม�เปJน 
3. มี/ไม�มี ความสัมพันธ�ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถ 

ทําหน�าท่ีได�อย�างเปJนอิสระ (เช�น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค�า/บริการ/ 
การกู�ยืมเงิน/ให�กู�ยืมเงิน) 

ไม�มี 
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ข�อบังคับของบริษัทในส�วนที่เกีย่วข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
 
 ข�อ 28. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป,นการประชุมสามัญประจําป.ภายใน 4 เดือน นับแต
วันสิ้นสุดของ
รอบป.บัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล
าวแล�ว ให�เรียกว
าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�น       
เป,นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต
จะเห็นสมควร หรือผู�ถือหุ�นรวมกันนับจํานวนหุ�นได�ไม
น�อยกว
า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ�น            
ท่ีจําหน
ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม
น�อยกว
า 25 คน ซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม
น�อยกว
า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน
ายได�ท้ังหมด      
จะเข�าช่ือกันทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป,นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต
ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�
เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล
าวด�วย ในกรณีน้ีให�คณะกรรมการจัดประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือน นับแต
วันท่ีได�รับหนังสือ
จากผู�ถือหุ�น 
 
 ข�อ 29. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเป,นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ      
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต
อท่ีประชุม พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว
าเป,นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ       
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล
าว และจัดส
งให�ผู�ถือหุ�น และนายทะเบียนทราบ         
ไม
น�อยกว
า 7 วัน ก
อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล
าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ?ติดต
อกัน 3 วัน ก
อนวันประชุมไม
น�อยกว
า 3 วัน 
 ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามารถจัดประชุมได� ณ ท�องท่ีอันเป,นท่ีตั้งสํานักงานใหญ
ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร
ตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
 ข�อ 30. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นอาจมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืนเข�าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได� 
หนังสือมอบฉันทะจะต�องลงวันท่ี และลายมือช่ือของผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะ และจะต�องเป,นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต�องมอบให�แก
ประธานกรรมการ หรือผู� ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุม ก
อนผู�รับมอบฉันทะ          
เข�าประชุม 
 
 ข�อ 31. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม
น�อยกว
า 25 คน และ   
ต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม
น�อยกว
า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน
ายได�ท้ังหมด หรือมีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น          
มาประชุมไม
น�อยกว
าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม
น�อยกว
า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน
าย       
ได�ท้ังหมดจึงจะเป,นองค?ประชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏว
าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เมื่อล
วงเวลานัดไปแล�วถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร
วมประชุมไม
ครบ
องค?ประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว
าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเป,นอันระงับไป ถ�าการประชุม         
ผู�ถือหุ�นน้ันมิใช
เป,นการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม
 และให�ส
งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม
น�อยกว
า 7 วัน
ก
อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม
บังคับว
าจะต�องครบองค?ประชุม 
 ในการประชุมผู�ถือหุ�น ให�ประธานกรรมการน่ังเป,นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได�มาเข�าประชุม หรือ      
ไม
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ถ�ามีรองประธานกรรมการ ให�รองประธานกรรมการเป,นประธาน ถ�าไม
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต
ไม

อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ก็ให�ท่ีประชุมเลือกผู�ถือหุ�นคนหน่ึงซ่ึงได�เข�าร
วมประชุมเป,นประธานในท่ีประชุม 
 

\...............ข�อ 32.  ในการออกเสียงลงคะแนน………….. 
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 ข�อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให�หุ�นหน่ึงหุ�นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นน้ันให�ประกอบด�วยคะแนนเสียง
ดังต
อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียง
เท
ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป,นเสียงช้ีขาด  
 (2) ในกรณีดังต
อไปน้ี ให�ถือคะแนนเสียงไม
น�อยกว
า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส
วนท่ีสําคัญให�แก
บุคคลอ่ืน 
 (ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป,นของบริษัท 
 (ค) การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช
ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส
วนท่ีสําคัญ       
การมอบหมายให�บุคคลอ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค?จะแบ
งกําไรขาดทุนกัน 
 (ง) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห?สนธิ หรือข�อบังคับของบริษัท 
 (จ) การเพ่ิม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ�นกู�ของบริษัท 
 (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
 ผู�ถือหุ�นคนใดมีส
วนได�เสียเป,นพิเศษในเรื่องใด ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
 ข�อ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป.พึงกระทํามีดังน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต
อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป.          
ท่ีผ
านมา 
 (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของรอบป.บัญชีท่ีผ
านมา 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว�เป,นทุนสํารอง 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค
าตอบแทน 
 (5) แต
งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค
าตอบแทน 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม/Map of the meeting venue 
 

ห#อง Meeting Room 3-4 ศูนย,การประชุมแห.งชาติสิริกิต์ิ 
Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center 

 

 

การเดินทาง/Transportation 
*  รถไฟฟ?าใต#ดิน MRT : ลงสถานีศูนย(การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ ทางออกท่ี 3 
*  By MRT : Passengers can get off at Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3 
*  รถโดยสารประจําทาง : สาย 136, 185, 552 
*  By bus : Route No. 136, 185, 552 
*  รถยนต, : มีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเชื่อมต.อบริเวณโรงงานยาสูบ สามารถจอดรถได#มากกว.า 1,300 คัน และมีพ้ืนท่ีจอดรถของสถานีรถไฟฟ?าบีทีเอส  
 และรถไฟฟ?าใต#ดิน MRT ณ สถานีหลัก รวม 12 แห.ง และเดินทางต.อมายังศูนย,การประชุมแห.งชาติสิริกิติ์ โดยใช#บริการรถไฟฟ?าบีทีเอส  
 และรถไฟฟ?าใต#ดิน MRT ลงสถานีศูนย,การประชุมแห.งชาติสิริกิติ์ ทางออกท่ี 3 
*  By car : A parking area connected to the Thailand Tobacco Monopoly having parking space for more than 1,300 units 
 and a parking area of the BTS and MRT at the major stations totaling 12 places are provided. Then catch the BTS or MRT 
 to Queen Sirikit National Convention Center by getting off at the Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3. 

 

เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110 

โทรศัพท( : 0 2 229 3000 โทรสาร : 0 2229 3319 เว็บไซต( : www.qsncc.com 


