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ผู+บริหารระดับผู+อํานวยการ 
1. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู�อํานวยการ ฝ�ายจัดซ้ือ 
2. นายธาตร ีเกิดบุญส'ง ผู�อํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผู�จดัการใหญ' 
3. นายสุรศักดิ ์ส'งวรกุลพันธุ1 ผู�อํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผู�จดัการใหญ' 
     รักษาการผู�อํานวยการ ฝ�ายบรหิารทรัพยากรบุคคล 
4. นายชัยทัศน1 วันชัย ผู�อํานวยการ ฝ�ายบรหิารสถานี 
5. เรืออากาศเอก สัทธา สภุาพ ผู�อํานวยการ ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นายสุวัชชัย พิทักษ1วงศาภรณ1 ผู�อํานวยการ ฝ�ายการขาย 
 
ผู+สอบบัญชีท่ีเข+าร2วมประชุม 
1. นางสาวอมรรัตน1 เพ่ิมพูนวัฒนาสุข บริษัท ไพร�ซวอเตอร1เฮาส1คูเปอร1ส เอบีเอเอส จํากัด 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข+าร2วมประชุม 
1. นางกิดานันท1 ชุ'มวัฒนะ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด 
2. นางสาวพนิดา ว'องศรียานนท1 บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด 

 
จากน้ันประธานฯ มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'า มีผู�ถือหุ�นเข�าร'วมประชุมด�วยตนเอง จํานวน 90 ราย      

ถือหุ�นรวมกันเท'ากับ 149,403,992 หุ�น และมีผู�รับมอบฉันทะแทนผู�ถือหุ�น จํานวน 268 ราย ถือหุ�นรวมกันเท'ากับ 996,559,831 หุ�น 
รวมมีผู�ถือหุ�นเข�าร'วมประชุมด�วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะท้ังสิ้น 358 ราย ถือหุ�นรวมกันท้ังหมด 1,145,963,823 หุ�น คิดเปFน
ร�อยละ 68.6206 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน'ายได�แล�วท้ังหมดของบริษัท ครบเปFนองค1ประชุมตามข�อบังคับของบริษัท 
 

จากน้ันเจ�าหน�าท่ีได�ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให�ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได�ดังต'อไปน้ี 
 
1. ผู�ถือหุ�นทุกท'านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด�วย ไม'เห็นด�วย หรืองดออกเสียงได� ในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได�รับ ณ เวลา

ลงทะเบียน 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนให�เปFนไปตามข�อบังคับของบริษัท โดยหุ�น 1 หุ�น มีเสียงเท'ากับ 1 เสียง โดยวาระท่ี 1 เปFนวาระ
เพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เปFนวาระเพ่ือรับทราบ วาระท่ี 3 ถึง 8 เปFนวาระเพ่ืออนุมัติ และวาระท่ี 9 เปFนวาระเพ่ือพิจารณา
เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) ซ่ึงผู�ถือหุ�นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต'างๆ ท่ีเปFนประโยชน1แก'บริษัท ท้ังน้ี  
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 6 และ 8 ซ่ึงเปFนวาระการกําหนดค'าตอบแทนกรรมการ และการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

และผู�บริหาร มติต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม'น�อยกว'า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
ประชุม 

 
\...............3. ในการลงคะแนนเสยีง............... 
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3. ในการลงคะแนนเสียงในแต'ละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว'ามีผู�ถือหุ�นท'านใดไม'เห็นด�วย หรืองดออกเสียงหรือไม' 

ผู�ถือหุ�นท่ีเห็นด�วย ไม'ต�องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส'วนผู�ถือหุ�นท่ีไม'เห็นด�วย หรืองดออกเสียง      
ให�กาเครื่องหมายถูก [�] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช'องท่ีประสงค1 พร�อมท้ังลงลายมือช่ือในบัตร และชูมือข้ึน และ  
ส'งมอบให�แก'เจ�าหน�าท่ีของบริษัทเพ่ือนําไปตรวจนับ ท้ังน้ี ยกเว+นสําหรับการมอบฉันทะซ่ึงผู�มอบฉันทะมีคําสั่งระบุ     
การลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล�ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล'าวตั้งแต'เวลาท่ี  
ผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าร'วมประชุม 
 
ท้ังน้ี บริษัทจะใช�วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม'เห็นด�วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และส'วนท่ีเหลือจะถือว'า
เปFนคะแนนเสียงท่ีเห็นด�วย โดยบริษัทจะแจ�งผลการลงคะแนนเสียงในแต'ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต'ละ
วาระสิ้นสุดลง 
 
สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกรายท่ีเข�าร'วมประชุม ท้ังกรณีท่ีผู�ถือหุ�นเห็นด�วย ไม'เห็นด�วย และงดออกเสียง 
โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีไม'เห็นด�วย หรืองดออกเสียงก'อนเพ่ือตรวจนับคะแนนเสียงในวาระ
ดังกล'าว และเพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว ส'วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะท่ีเห็นด�วย บริษัท
จะเก็บหลังจากปPดการประชุม โดยขอให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกท'านช'วยกรุณาส'งให�กับเจ�าหน�าท่ีของบริษัท
ก'อนออกจากห�องประชุม 
 

4. หากผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือต�องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถ
สอบถามในวาระน้ันๆ ได� แต'หากผู�ถือหุ�นมีข�อซักถาม หรือต�องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีไม'เก่ียวกับระเบียบ
วาระการประชุม ขอให�สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต'างๆ เสร็จสิ้นแล�ว โดยขอให�ผู�ถือหุ�นบอกช่ือ
และนามสกุล และเข�าประชุมในฐานะผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะก'อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการบันทึก
การประชุม 
 
ท้ังน้ี หากผู�ถือหุ�นท'านใดประสงค1จะกลับก'อนปPดการประชุม โปรดแจ�งเจ�าหน�าท่ีบริษัทท่ีจุดลงทะเบียนหน�าห�องประชุม 
เพ่ือเจ�าหน�าท่ีบริษัทจะได�หักคะแนนของผู�ถือหุ�นดังกล'าวออกจากระบบก'อน โดยรายละเอียดการนับผลการลงคะแนน
เสียงจะเปFนไปตามท่ีระบุในสิ่งท่ีส'งมาด�วยลําดับท่ี 6 ซ่ึงแนบท�ายหนังสือเชิญประชุม 
 

เร่ิมการประชุม 
 

ประธานฯ ได�กล'าวเปPดการประชุม และไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดประสงค1จะเปFนตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให�      
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด โดย นางสาวปาณิกา จิรภาณุพล เปFนตัวแทนในการนับคะแนนแทน 
จากน้ันประธานฯ จึงเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต'างๆ ตามระเบียบวาระดังต'อไปน้ี 
 

\...............วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงาน............... 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ2วิสามัญผู+ถือหุ+น คร้ังท่ี 1/2559 
 - ประธานฯ ได�เสนอรายงานการประชุมใหญ'วิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2559            
ให�ท่ีประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมดังกล'าว ซ่ึงได�จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม
ครั้งน้ีแล�ว 
 จากน้ันประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'ามีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
 เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ'วิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2559  
 ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีจะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ2วิสามัญผู+ถือหุ+น คร้ังท่ี 1/2559 ตามท่ีเสนอ     
ด+วยคะแนนเสียงเปGนเอกฉันทIจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด+วย  จํานวน 1,152,153,463 เสียง  คิดเปGนร+อยละ           100.0000 
ไม2เห็นด+วย จํานวน     0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ              0.0000 
งดออกเสียง จํานวน     0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปT 2558 
- ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' และ       

นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' เปFนผู�ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปU 2558      
ต'อท่ีประชุม โดย นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�รายงานผลการดําเนินงาน      
ของบริษัท ประจําปU 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปU 2558 ซ่ึงได�จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม
ครั้งน้ีแล�ว ให�ท่ีประชุมรับทราบในเรื่องต'างๆ สรุปได�ดังต'อไปน้ี 

นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' แจ�งต'อท่ีประชุมว'า ปU 2558 ยังคงเปFน        
อีกปUหน่ึงท่ีผลการดําเนินธุรกิจของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เปFนไปตามเปVาหมาย ซ่ึงนับตั้งแต'ปU 2551 มาจนถึงปU 2558 
น้ัน บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจติดต'อกันมาแล�วเปFนระยะเวลาถึง 8 ปU ซ่ึงในปUน้ีก็ยังคงรักษาสถานะดังกล'าวไว�ได� และคาดว'า
จะมีผลกําไรจากการประกอบธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ปU ประเด็นที่ถือว'าเปFนเร่ืองน'าสนใจในปUที่ผ'านมาก็คือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด 

(มหาชน) ถือเปFนบริษัทนํ้ามันแห'งเดียวในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ท้ังในมิติของจํานวน
สถานีบริการ และจํานวนสมาชิกท่ีมากท่ีสุดเปFนอันดับหน่ึง โดยในส'วนของ สมาชิก Max Card น้ัน มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนจาก 2.41 
ล�านสมาชิก เปFนจํานวน 3.76 ล�านสมาชิก โดยประมาณ โดยคาดการณ1ว'า ในปลายปU 2559 จะมีจํานวนสมาชิกอยู'ท่ีประมาณ 5.6   
ล�านสมาชิก ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนปUละ 1.8 ล�านสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก 

ในปUท่ีผ'านมา บริษัทมีกําไรสุทธิอยู'ท่ีประมาณ 651 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนมากกว'าร�อยละ 30 ด�วยยอดขายผลิตภณัฑ1ท่ีเติบโตข้ึน
ร�อยละ 21  
 

\...............ในส'วนของการขยายจํานวนสถานีบริการ............... 
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ในส'วนของการขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน ในปU 2555 บริษัทมีสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงท้ังหมดอยู'

ประมาณ 574 สาขา โดยในปUท่ีผ'านมา บริษัทมีจํานวนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวนท้ังสิ้น 1,150 สาขา หากจะพิจารณา
ย�อนกลับไป ในช'วงปU 2552 แล�วจะพบว'า บริษัทมีจํานวนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท COCO เพียง 101 สาขาเท'าน้ัน         
จึงเห็นได�ว'า การขยายจํานวนของสถานีบริการนํ้ามัน พีที มีอัตราท่ีค'อนข�างสูงมากตลอดระยะเวลาท่ีผ'านมา เช'นเดียวกับการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณการจําหน'ายนํ้ามันต'อเดือนต'อสาขา (Same Store Sales) ซ่ึงมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยู'ท่ีประมาณ 185,000 ลิตร        
ต'อสาขา ต'อเดือน และเริ่มเพ่ิมมากข้ึนเปFน 200,000 ลิตร ต'อสาขา ต'อเดือน ในช'วงไตรมาสแรกของปUน้ี ซ่ึงหากเทียบกับในอดีตท่ีมี
อัตราการเติบโตของปริมาณการจําหน'ายนํ้ามันต'อเดือนต'อสาขา (Same Store Sales) อยู'ท่ีเพียง 5,000 ถึง 10,000 ลิตร ต'อสาขา   
ต'อเดือน ก็อาจจะกล'าวได�ว'าการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการจําหน'ายนํ้ามันต'อเดือนต'อสาขา (Same Store Sales) ของบริษัทมีอัตรา    
เพ่ิมมากข้ึนอย'างมีนัยสําคัญ  

ในไตรมาสท่ี 4 ของปUท่ีแล�ว ถือเปFนช'วงเวลาท่ีบริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ1ปPโตรเลียมสูงสุด จนทําลายสถิติของยอดขาย   
ในช'วงเวลาท่ีผ'านมา ด�วยยอดการจําหน'ายถึง 592 ล�านลิตร คิดเปFนอัตราเติบโตอยู'ท่ีประมาณร�อยละ 17 หากนําไปเปรียบเทียบกับ
ยอดขายท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 3 และคิดเปFนร�อยละ 11 หากเปรียบเทียบกับยอดขายท่ีเกิดข้ึนในไตรมาส 4 ของปU 2557 

ในส'วนของยอดขายผลิตภัณฑ1ปPโตรเลียมท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังปU 2558 เปFนจํานวน 2,237 ล�านลิตร น้ัน จะคิดเปFนอัตราเติบโต
อยู'ท่ีประมาณร�อยละ 21 เมื่อเทียบกับปUท่ีแล�ว ในขณะท่ีหากเปรียบเทียบข�อมูลของยอดขายระหว'างปU 2557 กับปU 2556 น้ันจะพบว'า 
ยอดขายของปU 2557 มีอัตราเติบโตข้ึนเพียงร�อยละ 17 เท'าน้ัน โดยในปUน้ีคาดการณ1ว'า บริษัทน'าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขาย
ผลิตภัณฑ1ปPโตรเลียมตลอดท้ังปUอยู'ท่ีประมาณร�อยละ 30 เปFนอย'างน�อย โดยยอดขายปPโตรเลียมดังกล'าวประกอบไปด�วย การขายปลีก 
(Retail) ผ'านสถานีบริการนํ้ามัน ประมาณร�อยละ 88 และขายส'งอีกประมาณร�อยละ 12 ถึงร�อยละ 13  

สําหรับสมาชิก Max Card น้ัน ในปU 2556 มีสมาชิกอยู'ท่ีประมาณ 1.34 ล�านสมาชิก ปU 2557 มีสมาชิกประมาณ 2.41  
ล�านสมาชิก และมีจํานวนสมาชิกประมาณ 3.76 ล�านสมาชิก ในปU 2558 ท้ังน้ี คาดการณ1ว'า ในปลายปU 2559 จะมีจํานวนสมาชิกอยู'ท่ี
ประมาณ 5.6 ล�านสมาชิก ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนปUละ 1.8 ล�านสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก 

ในมิติของการใช�บัตรเพ่ือรับสิทธิประโยชน1น้ัน ในปU 2555 ซ่ึงเปFนปUแรกท่ีบริษัทเริ่มดําเนินโครงการ PT Max Card พบว'า    
มีอัตราการใช�บัตรเพียงร�อยละ 35 และเพ่ิมสูงข้ึนในตลอดระยะเวลาท่ีผ'านมา จนกระท่ังมีอัตราการใช�บัตรเพ่ิมสูงเปFนร�อยละ 68        
ในเดือนกุมภาพันธ1 ปU 2559 ซ่ึงจากการท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสมาชิกอย'างต'อเน่ืองเช'นน้ี ก็น'าจะส'งผลให�อัตราการใช�บัตรเพ่ิม
สูงมากข้ึนตามไปด�วยเช'นกัน 

ในส'วนของการท่ีบริษัทเข�าไปลงทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจตามโครงการพิเศษต'างๆ น้ัน สามารถสรุปรายละเอียดได�ดังน้ี 
 1. การลงทุนในธุรกิจปาล1มคอมเพล็กซ1 (Palm Complex)  
 บริษัทได�เข�าร'วมลงทุนใน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ1 จํากัด โดยถือหุ�นสามัญในสัดส'วนร�อยละ 40 ของจํานวน

หุ�นท้ังหมด การลงทุนตามโครงการน้ี ได�กําหนดแผนงานให�มีการก'อสร�างคลัง (Tank Farm) ซ่ึงมีปริมาตรความจุถึง 120,000,000 ลิตร 
และก'อสร�างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงจะมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลอยู'ท่ีประมาณ 450,000 ลิตรต'อวัน และมีกําลังการผลิตนํ้ามันพืช
เพ่ือการบริโภคอยู'ท่ีประมาณ 200,000 ลิตรต'อวัน ซ่ึงคาดการณ1ว'าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได�จริงในช'วงประมาณกลางปU 2560 
โดยมีจํานวนเงินลงทุนในโครงการน้ีอยู'ท่ีประมาณ 4,800 ล�านบาท  
  2. การลงทุนในธุรกิจขนส'งนํ้ามันทางท'อ 
  บริษัทได�เข�าลงทุนใน บริษัท ขนส'งนํ้ามันทางท'อ จํากัด โดยซ้ือหุ�นสามัญในสัดส'วนร�อยละ 9.55 ของจํานวนหุ�น
ท้ังหมด ณ ปnจจุบัน บริษัทดังกล'าวได�รับสัมปทานการขยายแนวท'อส'งนํ้ามันจากอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปถึง
จังหวัดลําปาง ซ่ึงจะมีคลังนํ้ามันท่ีจังหวัดพิจิตร และท่ีจังหวัดลําปาง คอยรองรับการขนส'งนํ้ามันทางท'อท่ีได�รับสัมปทานแล�วดังกล'าว 
โดยจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย1 ในปU 2562 เปFนต�นไป 
 

\...............เหตุผลท่ีบริษัทตดัสินใจเข�าลงทุน............... 
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  เหตุผลท่ีบริษัทตัดสินใจเข�าลงทุนในบริษัทดังกล'าวด�วยเหตุผลท่ีว'า เมื่อคิดคํานวณต�นทุนของการขนส'งนํ้ามัน     
ทางท'อกับการขนส'งนํ้ามันโดยรถบรรทุกนํ้ามันท่ีดําเนินการอยู'ในปnจจุบันแล�วพบว'า ถึงแม�การขนส'งนํ้ามันเช้ือเพลิงท้ัง 2 วิธี ดังกล'าว 
จะมีต�นทุน และค'าใช�จ'ายท่ีใกล�เคียงกันก็ตาม แต'ในช'วงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปUท่ีจะมาถึงน้ัน อัตราค'าขนส'งนํ้ามันเช้ือเพลิงทางรถคง
ปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากค'าจ�างของพนักงานขับรถ และราคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีจะนํามาเตมิให�กับรถบรรทุกนํ้ามนัจะมีการปรับราคาสงูข้ึน 
ในขณะท่ีการขนส'งนํ้ามันทางท'อจะมีอัตราเพ่ิมข้ึนของต�นทุน และค'าใช�จ'ายท่ีไม'สูงมากนัก ซ่ึงคงมีแต'เพียงเฉพาะค'าใช�จ'ายในส'วนท่ี
เก่ียวกับการซ'อมบํารุงท'อในทุก 5 ปU และค'าจ�างพนักงานท่ีมีจํานวนไม'มากนัก การลงทุนตามโครงการน้ีจึงก'อให�เกิดความได�เปรียบใน
เชิงต�นทุนในอนาคต 

 3. การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส1 
 บริษัทได�เข�าลงทุนใน บริษัท อาม'า มารีน จํากัด โดยซ้ือหุ�นสามัญในสัดส'วนร�อยละ 32.01 ของจํานวนหุ�นท้ังหมด 

ท้ังน้ี บริษัทดังกล'าวประกอบธุรกิจเก่ียวกับการขนส'งนํ้ามันปาล1มดิบ และนํ้ามันพืชเพ่ือการบริโภคระหว'างประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� ได�แก' ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศฟPลิปปPนส1, ประเทศพม'า เปFนต�น และรวม
ไปถึงประเทศต'างๆ ท่ีอยู'ในภูมิภาคอ่ืนๆ เช'น ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย เปFนต�น จากกรณีดังกล'าวจึงทําให� บริษัท อาม'า มารีน จํากัด 
เปFนบริษัทที่มีส'วนแบ'งทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส1ในอันดับต�นๆ และจากการท่ีบริษัทดังกล'าวมีแผนท่ีจะขยายการลงทุนต'อไป
ในอนาคต การเข�าลงทุนตามโครงการน้ีจึงน'าจะเปFนการตัดสินใจท่ีถูกต�อง และก'อให�เกิดประโยชน1แก'บริษัทเปFนอย'างยิ่ง 

 4. การลงทุนในธุรกิจเอทานอล 
 จะมีมูลค'าของการลงทุนอยู'ท่ีประมาณ 1,500 ล�านบาท โดยจะมีกําลังการผลิตอยู'ท่ีประมาณวันละ 200,000 ลิตร

และโดยท่ีมีการคาดการณ1ว'า ในระยะเวลาประมาณ 3 ปUข�างหน�า บริษัทจะมีการใช�เอทานอลในปริมาณถึงวันละ 1 ล�านลิตร และ
ภายในไม'เกิน 6 ถึง 7 ปU ภาครัฐน'าจะมีนโยบายให�สถานีบริการนํ้ามันแห'งต'างๆ คงเหลือผลิตภัณฑ1ท่ีจําหน'ายไว�แต'เฉพาะเพียง E20 
และ E85 เท'าน้ัน ซ่ึงหมายความว'า ในอนาคตบริษัทจะสามารถลดต�นทุนการผลิต E20 ลงได�ถึงร�อยละ 20 และลดต�นทุนการผลิต E85 
ได�ถึงร�อยละ 85 ดังน้ัน ในฐานะท่ีบริษัทเปFนเจ�าของธุรกิจ และเปFนผู�ผลิตเอทานอลได�เอง การลงทุนตามโครงการน้ีก็น'าจะส'งผลดี และ
ก'อให�เกิดประโยชน1แก'บริษัทต'อไปในอนาคต 

 5. การลงทุนในธุรกิจนํ้ามันเครื่อง 
  โดยท่ีช'วงระยะเวลาอีก 2 ถึง 3 ปU ข�างหน�า สินค�าประเภทนํ้ามันเครื่องจะเปFนธุรกิจหลักอีกประเภทหน่ึงท่ีสร�าง      

ผลกําไรให�กับบริษัท ท้ังน้ี บริษัทคาดว'าจะสามารถเริ่มนําสินค�าออกจําหน'ายได�ในช'วงประมาณเดือนมิถุนายน หรืออย'างช�าท่ีสุดไม'เกิน
ไตรมาสท่ี 3 ของปUน้ี และคาดหวังว'า ในช'วงระยะเวลา 6 ถึง 7 เดือนท่ีสินค�าออกจําหน'ายน้ัน น'าจะมียอดขายอยู'ท่ี 1.2 ล�านลิตร
โดยประมาณ  

 ท้ังน้ี บริษัทตระหนักดีว'า การดําเนินธุรกิจประเภทน้ีจะต�องได�รับความเช่ือถือจากลูกค�า รวมท้ังจะต�องมีเทคโนโลยี
ในการผลิตท่ีดี ซ่ึงบริษัทก็ได�ใช�ความพยายามในเรื่องน้ีอย'างเต็มท่ี อย'างไรก็ดี จากการศึกษาข�อมูลของผู�ค�านํ้ามันเครื่องอิสระพบว'าการ
จําหน'ายสินค�าประเภทนํ้ามันเครื่องของผู�ค�าอิสระ หรือผู�ผลิตรายย'อยจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมมากข้ึนทุกปU คิดเปFนปUละประมาณ     
ร�อยละ 20 ถึงร�อยละ 30 และจากการคาดการณ1ของบริษัทท่ีกําหนดเปVาหมายของการขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงจนถึง
สิ้นปU 2559 ไว�ท่ีประมาณ 1,500 สาขา ประกอบกับความต�องการท่ีจะเพ่ิมจํานวนสมาชิก Max Card ให�ได�จํานวน 5 ล�านสมาชิก 
ภายในปUเดียวกัน  ก็ย'อมจะมีความเปFนไปได�อย'างมากว'า สมาชิก Max Card ทุกท'านจะได�มีโอกาสใช�นํ้ามันเครื่องคุณภาพสูงในราคา    
ท่ีเหมาะสม และยุติธรรม โดยบริษัทได�กําหนดเปVาหมายของการจําหน'ายสินค�าประเภทน้ีไว�ว'า จะต�องมีอัตราส'วนการใช�อยู'ท่ีประมาณ 
6 ลิตรต'อสมาชิกหน่ึงราย 

 
\...............ในการน้ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ.............. 
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ในการน้ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ยังได�รายงานให�ท่ีประชุมทราบถึง

ความคืบหน�าของการเปPดสถานีบริการนํ้ามัน พีที สาขาสําคัญๆ รวม 2 แห'ง คือ  
 1. สถานีบริการนํ้ามัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก 
 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 บริษัทได�เปPดสถานีบริการนํ้ามัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก โดยสาขาน้ี 

จะมีร�านจําหน'ายสินค�าต'างๆ ท่ีเปFนแบรนด1ระดับโลก (International Brand) เช'น เคเอฟซี เปFนต�น นอกจากน้ี ยังมีร�านกาแฟพันธุ1ไทย 
และร�าน Max Mart เปPดให�บริการอย'างครบถ�วนอีกด�วย ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว'า ร�านจําหน'ายสินค�าดังกล'าวมียอดขายมากกว'า
ผู�ประกอบการรายเดิมก'อนท่ีบริษัทจะเข�าไปเช'าสถานีบริการนํ้ามันแห'งน้ีเปFนอย'างมาก 

 ณ วันน้ีอาจกล'าวได�แล�วว'า บริษัทเข�ามาขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันอยู'ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
มากข้ึน เน่ืองจากสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคิดเปFนสัดส'วนท่ีร�อยละ 5.5 ของจํานวนสถานีบริการนํ้ามัน      
ท่ัวประเทศ แต'มีส'วนแบ'งทางการตลาดในอัตราถึงร�อยละ 25 อย'างไรก็ดี ถึงแม�ว'าผู�บริโภคท่ีเข�ามาใช�บริการของร�านค�า                 
แบรนด1ระดับโลก (International Brand) ท่ีอยู'ภายในสถานีบริการนํ้ามันสาขาน้ี จะยังไม'ซ้ือผลิตภัณฑ1ของบริษัทก็ตาม แต'บริษัทก็
กําลังจะดําเนินการให�เห็นว'าสถานีบริการนํ้ามัน พีที ท่ีบริษัทมีนโยบายให�เปPดในพ้ืนท่ีบริเวณรอบชานเมืองน้ันจะมียอดการจําหน'าย
ผลิตภัณฑ1ต'างๆ เพ่ิมมากข้ึนอย'างต'อเน่ือง แม�ว'าผู�ประกอบการรายเดิมของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีบริษัทเข�าไปเช'าใช�ประโยชน1
น้ันจะเปFนผู�จําหน'ายนํ้ามันรายสําคัญซ่ึงเปFนท่ีรู�จักของผู�บริโภคเปFนอย'างดีก็ตาม และจากกลยุทธ1ทางธุรกิจท่ีดี รวมถึงการมีทําเลท่ีตั้ง
เหมาะสม บริษัทจึงเช่ือว'า สถานีบริการนํ้ามัน พีที, ร�าน Max Mart และร�านกาแฟพันธุ1ไทยท่ีสร�างยอดขายได�ถึงวันละประมาณ 200 
ถึง 300 แก�ว ก็น'าจะเปFนท่ียอมรับของผู�บริโภคมากข้ึนภายในปU 2559 

 นอกเหนือไปจากการจัดให�มีร�าน เคเอฟซี ในสาขาแห'งน้ีแล�วน้ัน ขณะน้ี บริษัทกําลังดําเนินการจัดให�มีร�าน เคเอฟซี 
อยู'ในสถานีบริการนํ้ามัน พีที อีกจํานวน 4 สาขา คือ สาขาตลิ่งชัน, สาขาจรัญสนิทวงศ1 80, สาขานครปฐม 4 และสาขาบางพลัด 3 

 2. สถานีบริการนํ้ามัน พีที สาขาบางพูน 
 ณ ปnจจุบันน้ีปรากฏว'า ได�มีผู�บริโภคเข�ามาใช�บริการต'างๆ ท่ีสถานีบริการนํ้ามันสาขาน้ีเพ่ิมข้ึนเปFนจํานวนมาก     

ซ่ึงอาจจะเปFนผลสืบเน่ืองจากการท่ีมีร�านหมูทอดเจsจงเข�ามาเปPดจําหน'ายภายในพ้ืนท่ีของสถานีบริการนํ้ามัน อย'างไรก็ดี ในส'วนของ
ร�านหมูทอดเจsจงเองก็ได�รับประโยชน1จากการท่ีบริษัทได�เปPดโอกาสให�เข�ามาทําธุรกิจด�วยเช'นกัน ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะทยอยเปPด
ร�านหมูทอดเจsจงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก'อนเปFนลําดับแรก จากกรณีน้ีก็เปFนอีกตัวอย'างหน่ึงท่ีจะแสดงให�เห็นว'า 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะให�การสนับสนุนอย'างเต็มท่ีแก'บรรดาผู�ประกอบธุรกิจรายย'อย หรือ SME ทุกรายท่ีคิดว'าตนมีความสามารถ
เพียงพอ ท่ีจะผลิตสินค�าประเภทต'างๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าได� วิธีการหน่ึงท่ีให�การสนับสนุนแก'ผู�ประกอบการเหล'าน้ี
ก็คือ ก'อนท่ีจะเข�ามาประกอบกิจการน้ัน บริษัทจะเปPดโอกาสให�ใช�พ้ืนท่ีในการทําธุรกิจโดยไม'คิดค'าเช'า และค'าตอบแทนรวมเปFน
ระยะเวลา 6 เดือน หากการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ ผู�ประกอบการก็จะต�องชําระค'าเช'าตามเง่ือนไขท่ีได�เคยเจรจาไว�ล'วงหน�า
แล�ว มิใช'จะฉวยโอกาสเรียกเก็บค'าเช'าเปFนจํานวนมากจากความสําเร็จของผู�ประกอบการแต'อย'างใด ซ่ึงวิธีการน้ีถือเปFนนโยบายสําคัญ       
ท่ีจะนําไปปฏิบัติกับสถานีบริการนํ้ามัน พีที ท่ัวประเทศ เพราะฉะน้ัน บริษัทจึงขอเชิญชวนมายังผู�ประกอบการทุกรายให�เข�ามา
ประกอบธุรกิจในสถานีบริการนํ้ามัน พีที ตามแนวทางดังกล'าวได� 

สําหรับเปVาหมายทางธุรกิจของบริษัทในปU 2559 น้ัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามัน พีที ให�ได�รวม 
1,500 สาขา ซ่ึงหากคู'แข'งยังไม'สามารถขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันของตนได�อย'างรวดเร็วแล�วเช'นน้ี ก็คาดว'าบริษัทจะมีจํานวน
สถานีบริการนํ้ามันในปU 2560 มากเปFนอันดับ 1 ของประเทศ 

ในส'วนของ PT Max Card น้ัน จะต�องเพ่ิมจํานวนสมาชิกให�ได�ไม'น�อยกว'า 5.6 ล�านสมาชิก โดยมียอดขายนํ้ามันเช้ือเพลิง
อย'างน�อยร�อยละ 30 ถึงร�อยละ 40 และต�องมี EBITDA มากกว'าร�อยละ 30 เปFนอย'างต่ํา 

 
\...............จากน้ัน นายรังสรรค1 พวงปราง............... 
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จากน้ัน นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปU 2558        

ให�ท่ีประชุมรับทราบในมิติทางด�านการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปU 2558 ซ่ึงได�จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นพร�อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว ให�ท่ีประชุมรับทราบในเรื่องต'างๆ สรุปได�ดังต'อไปน้ี 

จากผลประกอบการในปUท่ีผ'านมาน้ัน บริษัทสามารถทํา EBITDA ได�สูงถึงร�อยละ 33 ซ่ึงเปFนท่ีมาของความมั่นใจอันนําไปสู'
การกําหนดเปVาหมายของบริษัทในปU 2559 ว'า บริษัทจะต�องทํา EBITDA ให�ได�ไม'น�อยกว'าเดิม โดยต�องพยายามทําให�สูงกว'าในปUท่ีแล�ว  

ในส'วนของกําไรสุทธิ หรือ Net profit น้ัน ในปUท่ีผ'านมาน้ัน บริษัทสามารถทําผลกําไรสุทธิได�เปFนจํานวน 651 ล�านบาท     
ซ่ึงในปUน้ีก็คงจะต�องทําให�เติบโตกว'าเดิม 

ในปUท่ีผ'านมาผลตอบแทนต'อผู�ถือหุ�น (ROE) ของบริษัทอยู'ท่ีร�อยละ 17 ในขณะท่ีผลตอบแทนต'อสินทรัพย1 (ROA) อยู'ท่ี  
ร�อยละ 9 ซ่ึงถือว'าเปFนอัตราท่ีบริษัทสามารถทําได�ดีกว'าองค1กรอ่ืนท่ีอยู'ในกลุ'มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท คือ กลุ'มธุรกิจพลังงาน 
(Energy ector) อย'างไรก็ดี ในการดําเนินธุรกิจน้ัน  นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกับคู'แข'งท่ีอยู'ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล�ว 
บริษัทยังมีความจําเปFนท่ีจะต�องศึกษา และเปรียบเทียบกับกลุ'มธรุกิจอื่นๆ ควบคู'กันไปด�วย ยกตัวอย'างเช'น ในอีกมิติหน่ึง การที่บริษัทเปFน

ผู�จําหน'ายผลิตภัณฑ1ปPโตรเลียม และสินค�าประเภทต'างๆ ผ'านทางสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงเช'นน้ี ก็ย'อมส'งผลให�บริษัทมีสถานะเปFน    
ผู�ประกอบธุรกิจในกลุ'มธุรกิจค�าปลีก (Retail) ด�วยเช'นกัน  และโดยเฉพาะอย'างยิ่ง จากการท่ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ           
ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�เรียนให�ทราบแล�วว'า ณ ปnจจุบันน้ี บริษัทยังคงไม'ได�เข�าไปมุ'งเน�นในผลิตภัณฑ1
อีกหลายๆ ประเภท เพราะฉะน้ัน การเข�าไปศึกษาข�อมูลของผู�ประกอบการในกลุ'มธุรกิจอ่ืนๆ ก็ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน  

อย'างไรก็ดี นับตั้งแต'ปUน้ีเปFนต�นไป ตามท่ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' 
ได�เน�นย้ําว'า ถึงเวลาแล�วท่ีบริษัทจะต�องเข�าไปมุ'งเน�นผลิตภัณฑ1ทางด�าน Non-oil ให�มากข้ึน เน่ืองจากบริษัทมีจํานวนสถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิงมากเพียงพอแล�ว จึงเปFนปnจจัยสําคัญท่ีจะทําให�บริษัทสามารถจําหน'ายผลิตภัณฑ1ประเภท Non-oil ได�อย'างครอบคลุม
ในทุกๆ พ้ืนท่ีได�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษัทคาดว'า การดําเนินงานเพ่ือให�เปFนไปตามเปVาหมาย และนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว�น้ัน มิใช'เปFนเรื่อง
ท่ีน'าจะมีความกังวลแต'อย'างใด 

ในส'วนของภาครายได�ในปUท่ีผ'านมาน้ัน ราคาจําหน'ายนํ้ามันเช้ือเพลิงได�ถูกปรบัลดลงมาเปFนจํานวนต่ํามาก จึงส'งผลให�มีการ
เพ่ิมตัวเลขในทางรายได�ไม'มากนัก อย'างไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทมีอัตราการเติบโตในเชิงปริมาณอยู'ท่ีร�อยละ 21 ในขณะท่ีอัตราการ
เติบโต ของอุตสาหกรรมอยู'ท่ีประมาณร�อยละ 7 ของภาพรวมอุตสาหกรรมท้ังหมด สําหรับส'วนผสมของรายได�ท่ีมีอัตราการเติบโต
ค'อนข�างสูง ก็เน่ืองจากบริษัทมีสมาชิก Max Card เข�ามาใช�บริการมากข้ึน ซ่ึงคาดว'าบริษัทจะมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุดในกลุ'มธุรกิจ
พลังงาน (Energy sector) ท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง จากกรณีน้ีเองจึงส'งผลให�บริษัทมีอัตราส'วนของการ
เติบโตทางธุรกิจสูงกว'าผู�ประกอบการรายอ่ืนๆ และจากการท่ีบริษัทมีช'องทางการจําหน'ายนํ้ามันเช้ือเพลิงผ'านสถานีบริการนํ้ามันของ
ตนเองในสัดส'วนถึงร�อยละ 75 ซ่ึงรวมไปถึงการจัดจําหน'ายผ'านภาคอุตสาหกรรมในสัดส'วนร�อยละ 11 และผ'านสถานีบริการนํ้ามันของ
ผู�แทนจําหน'าย (Franchise) ในสัดส'วนอีกร�อยละ 13 แล�วเช'นน้ี จึงรวมเปFนสัดส'วนของการจัดจําหน'ายท่ีบริษัทสามารถจะเข�าไปกํากับ
ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจได�ถึงประมาณร�อยละ 90 ของช'องทางการจัดจําหน'ายท้ังหมด ดังน้ัน บริษัทจึงมีความมั่นใจว'า      
การดําเนินธุรกิจในปU 2559 จะประสบผลสําเร็จ และดําเนินไปในทิศทางตามเปVาหมายท่ีกําหนดไว�ทุกประการ 

 สําหรับ EBITDA ก็มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 1,291 ล�านบาท มาเปFนประมาณ 1,718 ล�านบาท ซ่ึงคิดเปFนอัตราท่ี
มากกว'าร�อยละ 30  

 ในส'วนของกําไรสุทธิ (Net profit) ก็เช'นกัน บริษัทมีอัตราการเติบโตมากกว'าร�อยละ 30 กล'าวคือ จากในปU 2557 ท่ีมี  
กําไรสุทธิ 487 ล�านบาท มาเปFนกําไรสุทธิ 651 ล�านบาท ในปU 2558 ซ่ึงหากพิจารณาผลกําไรเปFนรายไตรมาสแล�ว ผู�ถือหุ�นอาจจะมี      
ความกังวลถึงผลกําไรท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 3 อย'างไรก็ดี โดยวัฏจักรของการดําเนินธุรกิจจําหน'ายนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน ในไตรมาสท่ี 3 
ของทุกปU จะเปFนช'วงของฤดูฝนท่ีมีการใช�นํ้ามันเช้ือเพลิงน�อยลงเปFนปกติ กรณีน้ีจึงอาจจะมีผลประกอบการท่ีต่ําลงไปบ�าง แต'เมื่อคิด
คํานวณผลประกอบการโดยเฉลี่ยตลอดท้ังปUแล�ว การประกอบการของบริษัทก็จะเปFนไปตามรูปการณ1ปกติของการดําเนินธุรกิจ 

\................บริษัทสามารถทําอัตราส'วน............... 
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บริษัทสามารถทําอัตราส'วนทางด�านการเงินได�เพ่ิมมากข้ึนในทุกปU โดยเฉพาะอย'างยิ่งในส'วนท่ีเก่ียวกับอัตราส'วนของการทํา

ผลกําไร เน่ืองจากบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการต�นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ กล'าวคือ การท่ีบริษัทเปFนผู�ค�านํ้ามันเพียงรายเดียวท่ีมีธุรกิจ
ขนส'งนํ้ามันเช้ือเพลิงเปFนของตนเองเช'นน้ี จึงทําให�มีศักยภาพในการบริหารจัดการต�นทุนทางภาคการขนส'งให�ลดต่ําลงได� นอกจากน้ัน 
การท่ีบริษัทมีปริมาณการจําหน'ายนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ิมมากข้ึนอย'างต'อเน่ือง ส'งผลให�บริษัทมีอํานาจเจรจาต'อรองกับคู'ค�า และ             
ผู�จัดจําหน'ายได�มากข้ึน ยิ่งไปกว'าน้ัน จากการท่ีบริษัทมีความสามารถในเชิงของการบริหารจัดการคงคลัง (Stock) ของนํ้ามันเช้ือเพลิง
ได�อย'างมีประสิทธิภาพเช'นน้ี ก็ยิ่งทําให�บริษัทสามารถจะควบคุมอัตราการทําผลกําไรได�ดีข้ึน ซ่ึงหากพิจารณาจากตัวเลขของ
ผลตอบแทนต'อสินทรัพย1 (ROA) และผลตอบแทนต'อผู�ถือหุ�น (ROE)  ตามท่ีได�นําเสนอไปแล�วน้ัน ก็จะแสดงให�เห็นถึงอัตราของการ
เติบโตได�อย'างชัดเจน 

ในส'วนของสภาพคล'องทางธุรกิจน้ัน สืบเน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจแบบค�าปลีก (Retail) ท่ีมีการค�าขายกันเปFนเงินสด  
แต'ในขณะเดียวกันบริษัทก็จะได�รับสินเช่ือ (Credit) จากบรรดาผู�จําหน'ายรายต'างๆ ซ่ึงจากปnจจัยเหล'าน้ีเองจึงส'งผลให�บริษัท            
มีสภาพคล'องทางธุรกิจค'อนข�างสูง 

และจากผลการดําเนินงานท้ังหมดจึงส'งผลให�ฐานะทางการเงินของบริษัทในส'วนของผู�ถือหุ�นเติบโตจากปU 2557 ท่ีมีจํานวน
ประมาณ 3,600 ล�านบาท มาเปFนประมาณ 4,000 ล�านบาทในปU 2558 สําหรับในส'วนของภาระหน้ีของบริษัทน้ัน โดยส'วนใหญ'แล�ว  
จะเปFนหน้ีทางการค�า และไม'ค'อยมีหน้ีสินระยะยาวแต'อย'างใด 

ท้ังน้ี บริษัทเช่ือว'า ผลการดําเนินธุรกิจในปUน้ีน'าจะดีกว'าปUท่ีผ'านมา เน่ืองจากปnญหาในเรื่องของการปรับราคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีมีความผันผวนเปFนอย'างมากดังเช'นท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 3 ของปU 2558 น้ัน น'าจะไม'เปFนอุปสรรคต'อการบริหารจัดการ
ธุรกิจอีกต'อไป เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ1เก่ียวกับการแก�ไขปnญหาในเรื่องดังกล'าวเปFนอย'างดีแล�ว 

ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'า มีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
 เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปU 2558 ดังกล'าว 

ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีเปFนเรื่องท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม'ต�องมีการลงมติ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปTบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 - ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' เปFนผู�ช้ีแจงรายละเอียดของข�อมูล          
งบการเงิน สําหรับรอบปUบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ต'อท่ีประชุม โดย นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ'     
ได�ช้ีแจงรายละเอียดของงบการเงิน สําหรับรอบปUบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน       
สําหรับรอบปUบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได�จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว ให�ท่ีประชุมรับทราบ 
โดยผู�สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร�ซวอเตอร1เฮาส1คูเปอร1ส เอบีเอเอส จํากัด โดย นางสาวอมรรัตน1 เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ได�แสดงความเห็นต'อ
งบการเงินว'า เปFนงบการเงินท่ีไม'มีเง่ือนไข 

จากน้ัน ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'า มีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
 เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
สําหรับรอบปUบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังกล'าว 

ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีจะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

\...............มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+ว............... 
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มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปTบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ 

ด+วยคะแนนเสียงเปGนเอกฉันทI จากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เห็นด+วย  จํานวน 1,152,226,478 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          100.0000 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน         0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ              0.0000 
งดออกเสียง  จํานวน         0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปGนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ2ายเงินปXนผล ประจําปT 2558 

- ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' เปFนผู�ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปFนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ'ายเงินปnนผล ประจําปU 2558 ต'อท่ีประชุม         
โดย นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจงต'อท่ีประชุมว'า ข�อบังคับของบริษัท      
ข�อ 40. กําหนดไว�ว'า ห�ามมิให�แบ'งเงินปnนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู' ห�ามมิให�
แบ'งเงินปnนผล โดยหากบริษัทไม'มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ'ายเงินปnนผลให�แก'ผู�ถือหุ�นตามนโยบายการจ'ายเงินปnนผล             
ของบริษัทได� ท้ังน้ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
นโยบายการจ'ายเงินปnนผลของบริษัทให�ท่ีประชุมทราบ โดยสรุปได�ดังน้ี 

บริษัทมีนโยบายการจ'ายเงินปnนผลให�แก'ผู�ถือหุ�นในอัตราไม'น�อยกว'าร�อยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน (ถ�ามี) อย'างไรก็ตาม การจ'ายเงินปnนผลดังกล'าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได� โดยจะข้ึนอยู'กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล'อง ความจําเปFนในการใช�เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปnจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน และการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู'ภายใต�เง่ือนไขท่ีว'า บริษัทจะต�องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล'าว
จะต�องก'อให�เกิดประโยชน1สูงสุดต'อผู�ถือหุ�น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู�ถือหุ�นของบริษัทเห็นสมควร ท้ังน้ี มติของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให�จ'ายเงินปnนผลจะต�องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติต'อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต'เปFนการจ'ายเงินปnนผล
ระหว'างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให�จ'ายเงินปnนผลระหว'างกาลได� แล�วให�รายงานให�ท่ีประชุมใหญ'ผู�ถือหุ�นทราบ                  
ในการประชุมคราวต'อไป 

ในการน้ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจงข�อมูลประกอบการ
พิจารณาเรื่องการจ'ายเงินปnนผลประจําปU 2558 ต'อท่ีประชุม ดังน้ี 
 

รายการ ปT 2558 ปT 2557 

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

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

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

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

5. เงินปnนผลจ'ายต'อหุ�น (บาท/หุ�น) 0.20 0.15 

    5.1 เงินปnนผลระหว'างกาล (บาท/หุ�น) ไม'ม ี ไม'ม ี

    5.2 เงินปnนผลรอบ 3 เดือนหลงั (บาท/หุ�น) ไม'ม ี ไม'ม ี

 
\...............รายการ............... 
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รายการ ปT 2558 ปT 2557 

6. รวมเงินปnนผลจ'ายท้ังสิ้น (บาท) 334,000,000 250,500,000 

7. อัตราการจ'ายเงินปnนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (ร�อยละ) 98.24 80.12 

8. อัตราการจ'ายเงินปnนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทหลังหัก 
   ทุนสํารองตามกฎหมาย (ร�อยละ) 

103.41 84.39 

 
หลังจากน้ัน นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' จึงเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปFนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ'ายเงินปnนผล ประจําปU 2558 โดยมีรายละเอียดดังต'อไปน้ี 
1. จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปU 2558 จํานวน 339,997,888 บาท (สามร�อยสามสิบเก�าล�าน-

เก�าแสนเก�าหมื่นเจ็ดพันแปดร�อยแปดสิบบาทถ�วน) เปFนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิดังกล'าว คิดเปFน      
ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16,999,894 บาท (สิบหกล�านเก�าแสนเก�าหมื่นเก�าพันแปดร�อยเก�าสิบสี่บาทถ�วน) หรือคิดเปFนร�อยละ 
1.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

2. จ'ายเงินปnนผลประจําปUจากผลการดําเนินงานของบริษัทในช'วงระยะเวลา 12 เดือนของปU 2558 นับตั้งแต'วันท่ี 1 
มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ�นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค1) จํานวน 1,670,000,000 หุ�น รวมเปFนเงินปnนผล
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในช'วงระยะเวลา 12 เดือน ของปU 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 ซ่ึงเปFนวัน
กําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิได�รับเงินปnนผล (Record Date) และให�รวบรวมรายช่ือผู�ถือหุ�นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปPดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ�นในวันท่ี 11 มีนาคม 
2559 และกําหนดจ'ายเงินปnนผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

จากน้ัน ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'า มีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ  

เพ่ือเปFนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ'ายเงินปnนผล ประจําปU 2558 ดังกล'าว 
ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีจะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+วและมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปGนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ2าย            

เงินปXนผล ประจําปT 2558 ตามท่ีเสนอ ด+วยคะแนนเสียงเปGนเอกฉันทIจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุมและ     
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด+วย  จํานวน 1,152,525,568 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          100.0000 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน         0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ              0.0000 
งดออกเสียง  จํานวน         0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 

 
\...............วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ัง............... 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

- ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ'             
เปFนผู�ดําเนินการประชุมแทน โดย นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าที่บริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจงต'อที่ประชุมว'า 
ข�อบังคับของบริษัท ข�อ 16. กําหนดไว�ว'า ในการประชุมสามัญประจําปUทุกครั้งให�กรรมการออกจากตําแหน'ง 1 ใน 3 ถ�าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบ'งออกให�ตรงเปFนสามส'วนไม'ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส'วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน'ง      
ในปUแรก และปUท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให�ใช�วิธีจับสลากกันว'าผู�ใดจะออก ส'วนปUหลังๆ ต'อไปให�กรรมการคนท่ีอยู'ใน
ตําแหน'งนานท่ีสุดน้ันเปFนผู�ออกจากตําแหน'ง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได�รับเลือกเข�ามาดํารงตําแหน'งใหม'ก็ได� 
 สําหรับในปUน้ีมีกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 3 ท'าน คือ  

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ  ตําแหน'ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย1 ดร. วันชัย รัตนวงษ1 ตําแหน'ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค'าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน1  ตําแหน'ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค'าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
 และเพ่ือให�เปFนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นสามารถลงคะแนนเสียงได�อย'างเปFนอิสระ นายพิทักษ1       
รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�เชิญกรรมการท่ีต�องออกตามวาระท้ัง 3 ท'าน ออกจาก        
ห�องประชุม จากน้ัน นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจงต'อท่ีประชุมว'าเพ่ือให�การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความต'อเน่ือง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได�มีมติเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ   
การเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน'งเปFนกรรมการสืบต'อไปอีกวาระหน่ึง และดํารงตําแหน'งในคณะกรรมการชุด
ย'อยเช'นเดิม โดยขอให�พิจารณาเปFนรายบุคคล 
 ท้ังน้ี กระบวนการคัดเลือกผู�ดํารงตําแหน'งกรรมการของบริษัทไม'ได�ผ'านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค'าตอบแทน 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติเปFนเอกฉันท1ให�แต'งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค'าตอบแทน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ1 2559 ท่ีผ'านมา อย'างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได�ร'วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด�านต'างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด�านคุณวุฒิ ประสบการณ1 และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช'วงท่ีผ'านมาแล�ว เห็นว'า พลตํารวจเอก สุนทร ซ�ายขวัญ, รองศาสตราจารย1 ดร. วันชัย 
รัตนวงษ1 และนายวุฒิชัย ดวงรัตน1 มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเปFนกรรมการของบริษัท   
 นอกจากน้ี บุคคลดังกล'าวล�วนแต'เปFนผู�ทรงคุณวุฒิ มีความรู�ความสามารถ และประสบการณ1ในธุรกิจของบริษัท และ        
ท่ีผ'านมาได�ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทได�เปFนอย'างดี และเปFนผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย1         
แห'งประเทศไทย รวมท้ังประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติของผู�ท่ีได�รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปFน
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซ่ึงได�จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล�ว 
 จากน้ัน นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ถามท่ีประชุมว'ามีผู�ถือหุ�นท'าน
ใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
 เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู�จัดการใหญ' จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน'งเปFนกรรมการ
ของบริษัทสืบต'อไปอีกวาระหน่ึง และดํารงตําแหน'งในคณะกรรมการชุดย'อยเช'นเดิม 

ในการน้ี นายพิทักษ1 รัชกิจประการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จดัการใหญ' ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ี
จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

\...............มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+ว............... 
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 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+วและมีมติอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข+าดํารงตําแหน2งเปGนกรรมการ
สืบต2อไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหน2งอ่ืนในคณะกรรมการชุดย2อยเช2นเดิม ตามท่ีเสนอ โดยลงมติเลือกต้ังกรรมการเปGน
รายบุคคล ด+วยคะแนนเสียงดังต2อไปนี้ 
 

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซ+ายขวัญ ตําแหน2ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ท่ีประชุมได+มีมติด+วย
คะแนนเสียงเปGนเอกฉันทIของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให+เลือกกลับเข+าดํารงตําแหน2งกรรมการของ
บริษัท ซ่ึงดํารงตําแหน2งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด+วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด+วย   จํานวน  1,152,600,734 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          100.0000 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน         0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ              0.0000 
งดออกเสียง  จํานวน            70,500   เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 

 

2. รองศาสตราจารยI ดร. วันชัย รัตนวงษI ตําแหน2ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค2าตอบแทน และกรรมการอิสระ ท่ีประชุมได+มีมติด+วยคะแนนเสียงเปGนเอกฉันทIของผู+ถือหุ+นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให+เลือกกลับเข+าดํารงตําแหน2งกรรมการของบริษัท ซ่ึงดํารงตําแหน2งกรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค2าตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง    
ด+วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด+วย  จํานวน  1,152,600,734 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          100.0000   
ไม2เห็นด+วย  จํานวน                    0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ              0.0000 
งดออกเสียง  จํานวน            70,500 เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 

 

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตนI ตําแหน2ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค2าตอบแทน และกรรมการอิสระ ท่ีประชุมได+มีมติด+วยคะแนนเสียงข+างมากของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติให+เลือกกลับเข+าดํารงตําแหน2งกรรมการของบริษัท ซ่ึงดํารงตําแหน2งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค2าตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด+วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด+วย  จํานวน  1,152,622,934 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          99.9998 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน              2,800 เสียง  คิดเปGนร+อยละ            0.0002 
งดออกเสียง  จํานวน            70,500 เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 

 

 จากน้ันเจ�าหน�าท่ี ได�เชิญกรรมการท้ัง 3 ท'าน กลับเข�าสู'ห�องประชุม 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค2าตอบแทนกรรมการ ประจําปT 2559 

- ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' เปFนผู�ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการ
กําหนดค'าตอบแทนกรรมการ ประจําปU 2559 ต'อท่ีประชุม โดย นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดค'าตอบแทนกรรมการ ประจําปU 2559 ซ่ึงเปFนอัตราเดิมเช'นเดียวกับค'าตอบแทนกรรมการ ประจําปU 
2558 นอกจากน้ี เพ่ือให�เปFนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได�มีการแต'งตั้งคณะกรรมการ     
สรรหาและพิจารณาค'าตอบแทน เปFนคณะกรรมการชุดย'อยของบริษัทเพ่ิมเติมอีกชุดหน่ึง เพ่ือช'วยงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนดในเรื่องเก่ียวกับการสรรหาและค'าตอบแทน โดยรายละเอียดของค'าตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได�
จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นแล�ว สรุปได�ดังน้ี 

\...............คณะกรรมการบริษัท............... 
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คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทค2าตอบแทน ปT 2559 (คงเดิม) ปT 2558 
1. ค2าตอบแทนรายเดือน 

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. ค2าเดินทาง ชําระค'าเดินทางตามท่ีได�เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว�น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล บริษัทจะไม'จ'ายค'าเดินทางให� 

ชําระค'าเดินทางตามท่ีได�เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว�น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล บริษัทจะไม'จ'ายค'าเดินทางให� 

4. ค2าตอบแทนพิเศษ หรือ
โบนัส 
4.1 ประธาน 

 
4.2 กรรมการ 

 
จะได�รับเพ่ิมอีกร�อยละ 25 ของค'าตอบแทน
พิเศษ หรือโบนัสท่ีกรรมการได�รับ 
จะได�รับตามจํานวนค'าตอบแทนพิเศษ หรือ
โบนัสท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได�รับ 
ท้ังน้ี ค'าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน 
และกรรมการ รวมกันแล�วจะต�องมีจํานวน    
ไม'เกิน 15,000,000 บาท (สิบห�าล�านบาทถ�วน) 
ต'อปU 

 
จะได�รับเพ่ิมอีกร�อยละ 25 ของค'าตอบแทน
พิเศษ หรือโบนัสท่ีกรรมการได�รับ 
จะได�รับตามจํานวนค'าตอบแทนพิเศษ หรือ
โบนัสท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได�รับ 
ท้ังน้ี ค'าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน 
และกรรมการ รวมกันแล�วจะต�องมีจํานวน      
ไม'เกิน 15,000,000 บาท (สิบห�าล�านบาทถ�วน) 
ต'อปU 

5. ค2าตอบแทนอ่ืนๆ ไม'มี ไม'มี 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ประเภทค2าตอบแทน ปT 2559 (คงเดิม) ปT 2558 

1.  ค2าตอบแทนรายเดือน 
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. ค2าเดินทาง............... 
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ประเภทค2าตอบแทน ปT 2559 (คงเดิม) ปT 2558 

3. ค2าเดินทาง ชําระค'าเดินทางตามท่ีได�เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว�น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริษัทจะไม'จ'ายค'าเดินทางให� 

ชําระค'าเดินทางตามท่ีได�เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว�น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริษัทจะไม'จ'ายค'าเดินทางให� 
4. ค2าตอบแทนอ่ืนๆ ไม'มี ไม'มี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทค2าตอบแทน ปT 2559 (คงเดิม) ปT 2558 
1. ค2าตอบแทนรายเดือน 

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. ค2าเดินทาง ชําระค'าเดินทางตามท่ีได�เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว�น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลบริษัทจะไม'จ'ายค'าเดินทางให� 

ชําระค'าเดินทางตามท่ีได�เกิดข้ึนจริง 
* ยกเว�น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริษัทจะไม'จ'ายค'าเดินทางให� 
4. ค2าตอบแทนอ่ืนๆ ไม'มี ไม'มี 

 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประเภทค2าตอบแทน ปT 2559 (คงเดิม) ปT 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. ค2าตอบแทนอ่ืนๆ ไม'มี ไม'มี 

 
\...............คณะกรรมการสรรหา............... 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค2าตอบแทน 

ประเภทค2าตอบแทน ปT 2559 ปT 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. ค2าตอบแทนอ่ืนๆ ไม'ม ี - 

 
 ท้ังน้ี การกําหนดค'าตอบแทนของบริษัทไม'ได�ผ'านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค'าตอบแทน เน่ืองจากคณะกรรมการ
บริษัทได�มีมติอนุมัติเปFนเอกฉันท1ให�แต'งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค'าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
2/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ1 2559 ท่ีผ'านมา อย'างไรก็ดี การกําหนดค'าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปU 2559 ได�ผ'าน
การพิจารณาอย'างถ่ีถ�วน และรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแล�ว โดยเปรียบเทียบ และอ�างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงยังได�พิจารณาข�อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทโดยละเอียดแล�ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดค'าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค'าตอบแทน ตามอัตราท่ีเสนอ 

ในการน้ี นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู� จัดการใหญ' ได�เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาการมอบอํานาจให�
คณะกรรมการบริษัทเปFนผู�มีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินค'าตอบแทนท่ีกรรมการแต'ละรายจะได�รับต'อไป 

จากน้ัน ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'ามีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค'าตอบแทน

กรรมการ ประจําปU 2559 และการมอบอํานาจดังกล'าว 
ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีจะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม'น�อยกว'า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 
มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+วและมีมติอนุมัติการกําหนดค2าตอบแทนกรรมการ ประจําปT 2559 และการมอบอํานาจ

ตามท่ีเสนอ ด+วยคะแนนเสียงไม2น+อยกว2า 2 ใน 3 จากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เห็นด+วย  จํานวน  808,946,760 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          99.9896 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน       0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ            0.0000 
งดออกเสียง  จํานวน          84,500 เสียง  คิดเปGนร+อยละ             0.0104 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต2งต้ังผู+สอบบัญชี และการกําหนดค2าตอบแทนแก2ผู+สอบบัญชี ประจําปT 2559 
 - ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' เปFนผู�ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการ
แต'งตั้งผู�สอบบัญชี และการกําหนดค'าตอบแทนแก'ผู�สอบบัญชี ประจําปU 2559 ต'อท่ีประชุม โดยนายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ' ได�ช้ีแจงต'อท่ีประชุมว'า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีแล�ว จํานวน   
4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเปFนอิสระของผู�สอบบัญชี และค'าตอบแทนของผู�สอบบัญชีแล�ว จึงขอให�       
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต'งตั้งผู�สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร�ซวอเตอร1เฮาส1คูเปอร1ส เอบีเอเอส จํากัด ให�เปFนผู�สอบบัญชีของบริษัท 
สําหรับรอบปUบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายช่ือดังต'อไปน้ี 

\...............1. นางสาวอมรรัตน1 เพ่ิมพูนวัฒนาสุข............... 
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1. นางสาวอมรรตัน1 เพ่ิมพูนวัฒนาสขุ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/หรือ 
2. นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ 
3. นายสมชาย จิณโณวาท   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 และ/หรือ 
4. นายวิเชียร ก่ิงมนตร ี    ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
ผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน ไม'มีความสัมพันธ1 หรือส'วนได�เสียกับบริษัท บริษัทย'อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ' 

หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล'าวแต'อย'างใด จึงมีความเปFนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต'องบการเงินของบริษัท ท้ังน้ี 
นางสาวอมรรัตน1 เพ่ิมพูนวัฒนาสุข เปFนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล�วเปFนระยะเวลา 2 ปU ตั้งแต'ปU 2557               
ส'วน นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล, นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ยังไม'เคยเปFนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได�จัดส'งให�แก'ผู�ถือหุ�นแล�ว 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล'าวไม'สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทผู�สอบบัญชีดังกล'าวสามารถจัดหา         
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนได� และกําหนดค'าตอบแทนเปFนเงินจํานวน 3,018,125 บาท (สามล�านหน่ึงหมื่นแปดพัน-          
หน่ึงร�อยยี่สิบห�าบาทถ�วน) ซ่ึงค'าตอบแทนดังกล'าวรวมถึงการให�บริการจัดทํารายงานสอบทานและงบการเงินประจําไตรมาสให�กับ
บริษัทด�วย ท้ังน้ี ค'าตอบแทนผู�สอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนจากปUก'อน เปFนจํานวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร�อยยี่สิบห�าบาทถ�วน) 
หรือร�อยละ 16.37 เปFนไปตามปริมาณรายการการค�าของบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึน โดยข�อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกําหนดค'าตอบแทน
แก'ผู�สอบบัญชี ประจําปU 2559 แสดงได�ดังน้ี 
 

ค2าธรรมเนียม ปT 2559 ปT 2558 

ค'าสอบบัญชีประจําปU (บาท) 2,432,000 2,121,000 

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

รวมท้ังสิ้น 3,018,125 2,593,500 

 
จากน้ัน ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'ามีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต'งตั้งผู�สอบบัญชี 

และการกําหนดค'าตอบแทนแก'ผู�สอบบัญชี ประจําปU 2559 ดังกล'าว 
ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีจะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+วและมีมติอนุมัติการแต2งต้ังผู+สอบบัญชี และการกําหนดค2าตอบแทนแก2ผู+สอบบัญชี 

ประจําปT 2559 ตามท่ีเสนอ ด+วยคะแนนเสียงข+างมากจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด+วย  จํานวน 1,151,041,621 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          99.8560 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน       1,659,700 เสียง  คิดเปGนร+อยละ            0.1440 
งดออกเสียง  จํานวน           17,500 เสียง  คิดเปGนร+อยละ ไม2นับเปGนฐานเสียง 

 
\...............วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัย.............. 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู+บริหาร 
 - ประธานฯ ได�มอบหมายให� นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' เปFนผู�ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการ    
ทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู�บริหาร ต'อท่ีประชุม โดย นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�แจ�งให�  
ท่ีประชุมทราบว'า คณะกรรมการบริษัทได�มีมติให�เสนอต'อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของ
กรรมการและผู�บริหารของบริษัท เพ่ือให�ความคุ�มครองการปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการและผู�บริหาร โดยมีวงเงินประกัน จํานวน 300 
ล�านบาท (สามร�อยล�านบาทถ�วน) 

ในการน้ี นายรังสรรค1 พวงปราง ผู�ช'วยกรรมการผู�จัดการใหญ' ได�เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณามอบอํานาจให� นายพิทักษ1     
รัชกิจประการ และ/หรือ นายรังสรรค1 พวงปราง มีอํานาจในการติดต'อ เจรจา และดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปFนและสมควร             
เพ่ือหาข�อสรุปเก่ียวกับเง่ือนไข และรายละเอียดของการทําประกันภัยดังกล'าวสําหรับการนําเสนอต'อผู�ถือหุ�นต'อไป 

จากน้ัน ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'า มีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม'  
เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการทําประกันภัย   

ความรับผิดของกรรมการและผู�บริหาร และการมอบอํานาจดังกล'าว 
ในการน้ี ประธานฯ ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว'าวาระน้ีจะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม'น�อยกว'า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 
มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล+วและมีมติอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู+บริหาร และการ        

มอบอํานาจตามท่ีเสนอ ด+วยคะแนนเสียงไม2น+อยกว2า 2 ใน 3 จากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู+ถือหุ+นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เห็นด+วย  จํานวน  804,214,565 เสียง  คิดเปGนร+อยละ          99.7559 
ไม2เห็นด+วย  จํานวน      0 เสียง  คิดเปGนร+อยละ            0.0000 
งดออกเสียง  จํานวน     1,967,800 เสียง  คิดเปGนร+อยละ            0.2441 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ+ามี) 

- ประธานฯ ได�ถามท่ีประชุมว'ามีผู�ถือหุ�นท'านใดมีข�อซักถาม หรือมีความเห็นอ่ืนใดหรือไม'  
 

 เมื่อไม'มีผู�ถือหุ�นท'านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได�กล'าวขอบคุณผู�ถือหุ�น ผู�สอบบัญชี และ         
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีมาร'วมการประชุมในวันน้ี และกล'าวปPดประชุม 
 
 ปPดประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา 
 
 

พล.ต.อ. 
 

( สุนทร  ซ�ายขวัญ ) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
          ( นายรังสรรค1  พวงปราง ) 
ผู�บันทึกการประชุม และเลขานุการบริษัท 


