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ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ หอง Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

 

เปดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนํา “แบบฟอรมลงทะเบียน” ซึ่งพิมพบารโคด 

มาแสดงตอเจาหนาที่ในวันประชุม 

**งดแจกของชํารวยใหกับผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม** 



   

  

 

สารบัญ หนา 

หนังสือเชญิประชุมใหญสามัญผูถอืหุน ประจําป 2560 1 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่1 สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุน ประจําป 2559 13 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่2 รายงานประจําป 2559 และงบการเงนิ สําหรับรอบปบญัชส้ิีนสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
รปูแบบ 

CD-Rom 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่3 

ประวัติของผูที่ไดรบัการเสนอชือ่เพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

1. นายพงษศักดิ์ วชิรศกัดิ์พานชิ 

2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ 

3. นายไกรรวี ศิริกุล 

 

31 

33 

34 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่4 นยิามกรรมการอิสระ 36 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่5 

หนังสือมอบฉันทะ 

- แบบ ก. 

- แบบ ข. (แนะนําใหใชแบบ ข.) 

- แบบ ค. 

 

38 

41 

50 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่6 
เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารทีน่ํามาแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน วิธีการมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนน 
60 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่7 ขอมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรบัมอบฉันทะจากผูถอืหุน 64 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่8 ขอบังคบัของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 68 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่9 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 70 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่10 แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุม) ตามแนบ 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่11 ซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามแนบ 
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 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 มีรายละเอียด

  ปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เปนเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด

  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผานการตรวจสอบ และรับรองจากผูสอบบัญชีแลว จึงไดเสนอตอ

  คณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาเพื่อที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี

  รายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน 

   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย, การจายเงินปนผล ประจําป 2559   

 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ          

  งบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น 

  (ถาม)ี อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับผลการ

  ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

  แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ      

  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัท

  จะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด

  ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร 

  ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอ     

  ท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

  อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบในการ

  ประชุมคราวตอไป 

\...............จากผลการดําเนนิงาน............... 
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  จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

  ประจําป 2559 จํานวน 575,611,654 (หารอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกรอย-

  หาสิบสีบ่าทถวน)  
 

  ท้ังน้ี ขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจายเงินปนผล ประจําป 2559 แสดงไดดังน้ี  
  

รายการ ป 2559 ป 2558 

1. กําไรสุทธิของบรษิัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 575,611,654 339,997,888 

2. ทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)  28,780,583 16,999,894 

3. ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ สิ้นป (บาท) 81,305,616 52,525,033 

4. กําไรสุทธิของบรษิัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 546,831,071 322,997,994 

5. เงนิปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.30 0.20 

    5.1 เงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 

(บาท/หุน) 

0.10 

 

ไมม ี

    5.2 เงินปนผลประจําป จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของป 

(บาท/หุน) 

0.20 ไมม ี

6. รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 501,000,000 334,000,000 

7. อัตราการจายเงนิปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (รอยละ) 87.04 98.24 

8. อัตราการจายเงนิปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท 

   หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (รอยละ) 

91.62 103.41 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจาย 

  เงนิปนผล ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2559 จํานวน 28,780,583 บาท 

   (ยี่สิบ แปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหารอยแปดสิบสามบาทถวน) เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

   ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิดังกลาว คิดเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 81,305,616  

   บาท  (แปดสิบเอ็ดลานสามแสนหาพันหกรอยสิบหกบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 1.72   

              ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท  

  2. จายเงนิปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานของบรษิัทใน 6 เดือนหลังของป 2559  

   (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท  

   (ยี่สิบ สตางค) จํานวน 1,670,000,000 หุน รวมเปนเงนิปนผลทั้งสิ้นจากผลการดําเนินงานของ

   บริษัทใน 6 เดือนหลังของป 2559 ทั้งสิ้นจํานวน 334,000,000 บาท (สามรอยสามสิบสี่ลาน-

   บาทถวน) โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท  

 

\............... ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560............... 
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   ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record 

   Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

   ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ    

   โอนหุนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  

 

   ทั้งน้ี บริษัทไดจายเงนิปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ  

   6 เดือนแรกของป 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) 

   ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 หุน รวมเปนเงนิปนผล 

   ระหวางกาลทั้งสิ้นจํานวน 167,000,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเจ็ดลานบาทถวน)  

   ซึ่งได จายแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยเมื่อรวมกับเงนิปนผลระหวางกาล 

   ดังกลาว จะทําใหเงินปนผลประจําป 2559 รวมเปนอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค)  

   รวมเปนเงินปนผลประจําป 2559 ทั้งสิ้นจํานวน 501,000,000 บาท (หารอยหนึ่งลาน- 

   บาทถวน) 

 

 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ขอบังคับ ขอที่ 16. ของบริษัทกําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ

  ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

  จํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง

  ภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ

  คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจไดรับ

  เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

 

  สําหรับในปนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ 3 ทาน คือ 

 

  1. นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช  กรรมการบรษิัท 

       ประธานกรรมการบริหาร 

  2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ  กรรมการบรษิัท 

  3. นายไกรรวี ศิรกิุล   กรรมการบรษิัท 

       กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

\...............สบืเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ............... 
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  สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

  2559 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม

  ใหญสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

  ประจําป 2560 แลว แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญสามัญ

  ผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการ    

  ท่ีออกตามวาระ ประจําป 2560 มายังบริษัทแตอยางใด จึงถือวาผูถือหุนไมมีความประสงคท่ีจะ

  ใชสิทธิดังกลาว  

 

  อยางไรก็ดี กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไดผานการพิจารณา              

ในเบื้องตนจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เรยีบรอยแลว  

 

  อีกทั้ ง คณะกรรมการบริ ษัทได รวม กันพิจารณาคุณสมบัติ ในดานตา งๆ โดยคํ านึ งถึ ง            

  ความเหมาะสมในดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง

  ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงระยะเวลาที่ผานมาแลว เห็นวา นายพงษศักดิ์             

  วชิรศักดิ์พานิช, นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ และนายไกรรวี ศิริกุล เปนผูที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม 

  และสมควรไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการของบริษัท 

 

  นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณ        

  ในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาก็ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี 

  รวมถึงเปนผูที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติ 

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย, ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ประวัติของกรรมการ 

  ท้ัง 3 ทาน และนิยามของคําวา “กรรมการอิสระ” มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่สงมาดวย 

  ลําดับที่ 3 และ 4” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปน

  กรรมการสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม คอื 

 

  1. นายพงษศักดิ์ วชิรศกัดิ์พานิช  กรรมการบริษัท 

       ประธานกรรมการบริหาร 

  2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ  กรรมการบรษิัท 

  3. นายไกรรวี ศิริกุล   กรรมการบริษัท 

       กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

\...............คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ............... 
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 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 

  2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 ป 2559 

1.  คาตอบแทนประจํา 

  1.1 ประธาน 

   1.2 กรรมการ 

 

60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2.  เบี้ยประชุม 

 2.1 ประธาน 

 

  2.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3.  คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนพิเศษ หรือ 

 โบนสั 

  4.1 ประธาน 

 

   4.2 กรรมการ 

 

 

จะไดรับเพ่ิมอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ  

หรือโบนัสท่ีกรรมการไดรบั 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบรษิัทไดรับ ทั้งน้ี คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

 

 

จะไดรบัเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ  

หรือโบนัสท่ีกรรมการไดรบั 

จะไดรบัตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรอืโบนัส 

ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบรษิัทไดรับ ทั้งน้ี คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

5. ประกันความรับผดิ 

    ของกรรมการ และ 

    ผูบริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท 300,000,000 บาท 

6.  คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

\...............คณะกรรมการบริหาร............... 
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คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 (คงเดิม) ป 2559 

1. คาตอบแทนประจํา 

   1.1 ประธาน 

     1.2 กรรมการ 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2.  เบี้ยประชุม 

   2.1 ประธาน 

   2.2 กรรมการ 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3.  คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4.  คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 (คงเดิม) ป 2559 

1. คาตอบแทนประจํา 

   1.1 ประธาน 

   1.2 กรรมการ 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2.  เบี้ยประชุม 

    2.1 ประธาน 

  2.2 กรรมการ 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

\...............คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ............... 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 (คงเดิม) ป 2559 

1.  เบี้ยประชุม 

    1.1 ประธาน 

  

  1.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2.  คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 (คงเดิม) ป 2559 

1.  เบี้ยประชุม 

 1.1 ประธาน 

 

  1.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

  

  อยางไรก็ดี การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2560 ไดผานการพิจารณาในเบ้ืองตน

จากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

15 กุมภาพันธ 2560 เรียบรอยแลว อีกทั้งยังไดผานการพิจารณาอยางถี่ถวน และรอบคอบจาก      

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเปรียบเทียบ และอางอิงจากกลุมอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงยังไดพิจารณาขอมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ

บริษัทโดยละเอียดแลวดวยเชนกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามอัตราท่ีเสนอ พรอมทั้งเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการกําหนด

จํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

   

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 โดยใหเปนไปตาม

  รายละเอียดที่เสนอขางตน และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการ

  กําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายจะไดรับตามที่นาํเสนอ 

 

\...............คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ............... 
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 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ       

  ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีในปจจุบันมีความเปนอิสระ และมีผลการ

  ปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ รวมท้ังยังสามารถจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท    

  ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณา เพื่อที่จะนําเสนอตอ     

  ท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบี     

  เอเอส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560     

  โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

  1. นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ 

  2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ 

  3. นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ 

  4. นายสมชาย จิณโณวาท   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271   
  

  ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 

  ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ      

  ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบรษิัท 
 

  ท้ังนี้ นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปน

  ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2557 สวน นายวิเชียร กิ่งมนตรี, นายประสิทธิ์ เ ย่ืองศรีกุล และ         

  นายสมชาย จิณโณวาท ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท 
 

  ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาว

  สามารถจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 

  4,328,000 บาท (สี่ลานสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการ

  ใหบริการจัดทํารายงานสอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบริษัท และบริษัทยอยดวย 

  ท้ังนี้ คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนจํานวน 589,875 บาท (หาแสนแปดหมื่น-

  เกาพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) หรอืรอยละ 16 ตามปริมาณรายการคาของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น 
 

 ขอมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 แสดงไดดังนี้ 

คาธรรมเนียม ป 2560 ป 2559 

คาสอบบัญชีประจําป (บาท) 3,245,000 2,852,000 

คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส (บาท) 1,083,000 886,125 

คาบริการอื่น (บาท) - - 

รวมท้ังสิ้น 4,328,000 3,738,125 

 \...............ความเห็นคณะกรรมการ............... 
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 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี      

  เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี

  คาตอบแทนเปนเงินจํานวน 4,328,000 บาท (สี่ลานสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)         

  ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํารายงานสอบทาน และงบการเงินประจํา      

  ไตรมาสใหกับบริษัท และบริษัทยอยดวย โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

  1. นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ 

  2. นายวิเชยีร กิ่งมนตรี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ 

  3. นายประสิทธ์ิ เย่ืองศรกีุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ 

  4. นายสมชาย จิณโณวาท   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และ/หรือ 

 

  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชี

  ดังกลาวจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได 

 

  อนึ่ง การแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 นั้น         

ไดผานการพิจารณาในเบ้ืองตนจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2559 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรียบรอยแลว  

 

 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  

 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหผูถือหุน

ลงทะเบียนเขาประชุมตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจําตัว

ประชาชน หรอืเอกสารที่ทางราชการออกให โดยตองมีรปูถายปรากฏบนเอกสารดังกลาวกอนเขารวมประชุม 

 

 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียง

แทน กรุณากรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 5” หรือทานผูถือหุน

สามารถ Download ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.ptgenergy.co.th และปดอากรแสตมปใหถูกตองเรียบรอย สําหรับผูรับมอบฉันทะ      

ที่จะเขารวมประชุม ตองนําเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงตนในการเขารวมประชุม ตามรายละเอียดใน “สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6” และ       

สงมอบใหแกประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานฯ กอนเขารวมประชุม  

 

\...............ในการนี้ ในกรณีที่ผูถอืหุนไมสามารถ............... 
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 ในการนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบรษิัท

ลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

  1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ  ประธานกรรมการบรษิัท 

      กรรมการอิสระ หรือ 

  2. นายสุพจน พิทยพงษพัชร   กรรมการบริษัท 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      กรรมการอิสระ  

 

เปนผู รับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาว  ที่ปดอากรแสตมปถูกตองเรียบรอย พรอมเอกสารประกอบไปที่           

“สํานักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก    

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือตู ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326 โดยใหถึงบริษัทกอนวันที่ 20 เมษายน 

2560 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผูถือหุนกอนเร่ิมการประชุม ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกลาว ปรากฏตาม           

“สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7” 

 

 ทั้งนี้ เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน กรุณาศึกษาคําชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารท่ีนํามาแสดง   

กอนเขาประชุมผูถือหุน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังขอบังคบัของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน   

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดบัท่ี 6 และ 8” หากทานมีขอสงสัย หรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถาม

ไดท่ี “สํานักเลขานุการบริษัท” หมายเลขโทรศพัท 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 ในวัน และเวลาทําการ  

  

 เพ่ือสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือ ตั้งขอซักถามตอคณะกรรมการในเรื่องที่เก่ียวกับบริษัท ณ            

วันประชุมใหญสามัญผูถือหุน กรุณาระบุรายละเอียดดังตอไปนี้มายัง “สวนนักลงทุนสัมพันธ” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง กรงุเทพมหานคร (10310) หรือ E-mail : ir@pt.co.th   

 

  1. ขอซักถาม หรือขอมลูเกี่ยวกับบริษัท และขอมลูประกอบ (ถามี)    

  2. ชือ่-นามสกุล 

  3. จํานวนหุนที่ถอื 

  4. ที่อยูที่สามารถตดิตอได 

  5. หมายเลขโทรศพัท, โทรสาร หรือ E-mail (ถามี) 

 

 ทั้งนี้ สามารถสงขอซักถามไดต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2560 - วันท่ี 17 เมษายน 2560 

 

\...............สาํหรับผูถอืหุนทานใดประสงค............... 
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 สําหรับผูถอืหุนทานใดประสงคจะรบัรายงานประจําป (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเลม กรณุาแจงชื่อ-นามสกุล พรอมรายละเอียด

ของสถานที่จัดสงมายัง “สวนนักลงทุนสัมพันธ” E-mail : ir@pt.co.th หรอืหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

    พล.ต.อ.  

 

( สุนทร  ซายขวัญ ) 

ประธานกรรมการบริษัท 



          - 13 -                                      สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1                                                          

 

                                                   

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 ของ  

บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากัด (มหาชน) 

ประชุมวันท่ี 22 เมษายน 2559 

เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ Meeting Room 3-4 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

              

 

กอนเร่ิมการประชุม 

 

พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผูบริหาร 

ผูสอบบัญชี และที่ปรกึษากฎหมายที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

 

กรรมการ 

 1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 

 2. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ และกรรมการอิสระ 

 3. นายพงษศกัดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายพิทักษ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

   และประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 5. นายวุฒิชัย ดวงรัตน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

   และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 6. นางฉัตรแกว คชเสนี กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

 7. นางเลิศลักษณ ณัฏฐสมบูรณ กรรมการบริษัท 

 8. รองศาสตราจารย ดร. วันชัย รตันวงษ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ  

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 9. นายมานิต นิธิประทปี กรรมการบริษัท กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา 

   และพิจารณาคาตอบแทน 

 10. นายรังสรรค พวงปราง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และรักษาการผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงนิ 

 

\................ผูบริหารระดับผูอํานวยการ............... 
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ผูบริหารระดับผูอํานวยการ 

1. นางสุขวสา ภูชชัวนชิกุล ผูอํานวยการ ฝายจัดซื้อ 

2. นายธาตรี เกิดบุญสง ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายสุรศักดิ ์สงวรกุลพันธุ ผูอาํนวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

     รักษาการผูอํานวยการ ฝายบริหารทรพัยากรบุคคล 

4. นายชัยทัศน วันชัย ผูอาํนวยการ ฝายบริหารสถานี 

5. เรืออากาศเอก สัทธา สภุาพ ผูอาํนวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นายสุวัชชัย พิทักษวงศาภรณ ผูอาํนวยการ ฝายการขาย 

 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

1. นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข บรษิัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 

1. นางกิดานันท ชุมวัฒนะ บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากัด 

2. นางสาวพนิดา วองศรียานนท บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากัด 

 

จากน้ันประธานฯ มอบหมายใหเจาหนาท่ีแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 90 ราย      

ถือหุนรวมกันเทากับ 149,403,992 หุน และมีผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน จํานวน 268 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 996,559,831 หุน 

รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 358 ราย ถือหุนรวมกันทั้งหมด 1,145,963,823 หุน คิดเปน

รอยละ 68.6206 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบรษิัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคบัของบริษัท 

 

จากนั้นเจาหนาที่ไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

 

1. ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงได ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับ ณ เวลา

ลงทะเบียน 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามขอบังคบัของบริษัท โดยหุน 1 หุน มีเสียงเทากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เปนวาระ

เพื่อรับรอง วาระที่ 2 เปนวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 8 เปนวาระเพ่ืออนุมัติ และวาระที่ 9 เปนวาระเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่นๆ (ถามี) ซึ่งผูถือหุนอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนแกบริษัท ทั้งนี้  

ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติตองประกอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ข. วาระที่ 6 และ 8 ซึ่งเปนวาระการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

และผูบริหาร มติตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม 

 

\...............3. ในการลงคะแนนเสียง............... 
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3. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม 

ผูถือหุนที่เห็นดวย ไมตองกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง      

ใหกาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองที่ประสงค พรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และ  

สงมอบใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ ทั้งน้ี ยกเวนสําหรับการมอบฉันทะซึ่งผูมอบฉันทะมีคําสั่งระบุ     

การลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตเวลาที่  

ผูรบัมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 

ทั้งน้ี บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนท่ีเหลือจะถือวา

เปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย โดยบริษัทจะแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระสิ้นสุดลง 

 

สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกรายท่ีเขารวมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระ

ดังกลาว และเพื่อความสะดวก และรวดเรว็ สวนบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุน และผูรบัมอบฉันทะที่เห็นดวย บริษัท

จะเก็บหลังจากปดการประชุม โดยขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกทานชวยกรุณาสงใหกับเจาหนาที่ของบริษัท

กอนออกจากหองประชุม 

 

4. หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถ

สอบถามในวาระนั้นๆ ได แตหากผูถือหุนมีขอซกัถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับระเบียบ

วาระการประชุม ขอใหสอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ เสร็จสิ้นแลว โดยขอใหผูถือหุนบอกชื่อ

และนามสกุล และเขาประชุมในฐานะผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะกอนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการบันทึก

การประชุม 

 

ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดประสงคจะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุม 

เพื่อเจาหนาที่บรษิัทจะไดหักคะแนนของผูถือหุนดังกลาวออกจากระบบกอน โดยรายละเอียดการนับผลการลงคะแนน

เสียงจะเปนไปตามที่ระบุในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 6 ซึ่งแนบทายหนังสอืเชิญประชุม 

 

เริ่มการประชุม 

 

ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุม และไมมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเปนตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให      

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คอื บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด โดย นางสาวปาณิกา จิรภาณุพล เปนตัวแทนในการนับคะแนนแทน 

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

\...............วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงาน............... 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญวสิามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2559 

 - ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559            

ใหที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

ครั้งน้ีแลว 

 จากนั้นประธานฯ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559  

 ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ตามท่ีเสนอ     

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน 1,152,153,463 เสียง  คิดเปนรอยละ           100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน     0 เสียง  คดิเปนรอยละ              0.0000 

งดออกเสียง จํานวน     0 เสียง  คดิเปนรอยละ ไมนบัเปนฐานเสียง 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําป 2558 

- ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ       

นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558      

ตอที่ประชุม โดย นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานผลการดําเนินงาน      

ของบริษัท ประจําป 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2558 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ครั้งน้ีแลว ใหที่ประชุมรับทราบในเร่ืองตางๆ สรุปไดดังตอไปนี้ 

นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ แจงตอที่ประชุมวา ป 2558 ยังคงเปน        

อีกปหนึ่งท่ีผลการดําเนินธุรกิจของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เปนไปตามเปาหมาย ซึ่งนับตั้งแตป 2551 มาจนถึงป 2558 

นั้น บรษิัทมีผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจติดตอกันมาแลวเปนระยะเวลาถึง 8 ป ซึ่งในปนี้ก็ยังคงรักษาสถานะดังกลาวไวได และคาดวา

จะมีผลกําไรจากการประกอบธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ป ประเด็นที่ถือวาเปนเรื่องนาสนใจในปที่ผานมาก็คอื บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด 

(มหาชน) ถือเปนบริษัทน้ํามันแหงเดียวในประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ท้ังในมิติของจํานวน

สถานีบริการ และจํานวนสมาชิกที่มากที่สุดเปนอันดับหน่ึง โดยในสวนของ สมาชิก Max Card นั้น มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 2.41 

ลานสมาชิก เปนจํานวน 3.76 ลานสมาชิก โดยประมาณ โดยคาดการณวา ในปลายป 2559 จะมีจํานวนสมาชิกอยูที่ประมาณ 5.6   

ลานสมาชิก ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นปละ 1.8 ลานสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก 

ในปที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิอยูที่ประมาณ 651 ลานบาท เพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 30 ดวยยอดขายผลติภัณฑที่เติบโตขึ้น

รอยละ 21  

 

\...............ในสวนของการขยายจํานวนสถานบีรกิาร............... 
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ในสวนของการขยายจํานวนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ในป 2555 บริษัทมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงท้ังหมดอยู

ประมาณ 574 สาขา โดยในปท่ีผานมา บริษัทมีจํานวนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวนทั้งสิ้น 1,150 สาขา หากจะพิจารณา

ยอนกลับไป ในชวงป 2552 แลวจะพบวา บริษัทมีจํานวนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท COCO เพียง 101 สาขาเทานั้น         

จึงเห็นไดวา การขยายจํานวนของสถานีบริการน้ํามัน พีที มีอัตราที่คอนขางสูงมากตลอดระยะเวลาที่ผานมา เชนเดียวกับการเพ่ิมขึ้น

ของปริมาณการจําหนายน้ํามันตอเดือนตอสาขา (Same Store Sales) ซึ่งมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยูที่ประมาณ 185,000 ลิตร        

ตอสาขา ตอเดือน และเร่ิมเพิ่มมากขึ้นเปน 200,000 ลิตร ตอสาขา ตอเดือน ในชวงไตรมาสแรกของปนี้ ซึ่งหากเทียบกับในอดีตที่มี

อัตราการเติบโตของปริมาณการจําหนายน้ํามันตอเดือนตอสาขา (Same Store Sales) อยูท่ีเพียง 5,000 ถึง 10,000 ลิตร ตอสาขา   

ตอเดือน ก็อาจจะกลาวไดวาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการจําหนายน้ํามันตอเดือนตอสาขา (Same Store Sales) ของบริษัทมีอัตรา    

เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  

ในไตรมาสที่ 4 ของปที่แลว ถือเปนชวงเวลาที่บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสูงสุด จนทําลายสถิติของยอดขาย   

ในชวงเวลาที่ผานมา ดวยยอดการจําหนายถึง 592 ลานลิตร คิดเปนอัตราเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 17 หากนําไปเปรียบเทียบกับ

ยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 และคิดเปนรอยละ 11 หากเปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของป 2557 

ในสวนของยอดขายผลติภัณฑปโตรเลียมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งป 2558 เปนจํานวน 2,237 ลานลิตร น้ัน จะคดิเปนอัตราเตบิโต

อยูที่ประมาณรอยละ 21 เมื่อเทียบกับปที่แลว ในขณะท่ีหากเปรียบเทียบขอมูลของยอดขายระหวางป 2557 กับป 2556 นั้นจะพบวา 

ยอดขายของป 2557 มีอัตราเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 17 เทานั้น โดยในปนี้คาดการณวา บริษัทนาจะมีอัตราการเติบโตของยอดขาย

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตลอดทั้งปอยูที่ประมาณรอยละ 30 เปนอยางนอย โดยยอดขายปโตรเลียมดังกลาวประกอบไปดวย การขายปลีก 

(Retail) ผานสถานีบริการน้ํามัน ประมาณรอยละ 88 และขายสงอีกประมาณรอยละ 12 ถึงรอยละ 13  

สําหรับสมาชิก Max Card นั้น ในป 2556 มีสมาชิกอยูท่ีประมาณ 1.34 ลานสมาชิก ป 2557 มีสมาชิกประมาณ 2.41  

ลานสมาชิก และมีจํานวนสมาชิกประมาณ 3.76 ลานสมาชิก ในป 2558 ทั้งนี้ คาดการณวา ในปลายป 2559 จะมีจํานวนสมาชิกอยูที่

ประมาณ 5.6 ลานสมาชิก ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นปละ 1.8 ลานสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก 

ในมิติของการใชบัตรเพ่ือรับสิทธิประโยชนน้ัน ในป 2555 ซึ่งเปนปแรกท่ีบริษัทเร่ิมดําเนินโครงการ PT Max Card พบวา    

มีอัตราการใชบัตรเพียงรอยละ 35 และเพ่ิมสูงขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผานมา จนกระท่ังมีอัตราการใชบัตรเพ่ิมสูงเปนรอยละ 68        

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2559 ซึ่งจากการที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนสมาชิกอยางตอเนื่องเชนนี้ ก็นาจะสงผลใหอัตราการใชบัตรเพ่ิม

สูงมากขึ้นตามไปดวยเชนกัน 

ในสวนของการท่ีบริษัทเขาไปลงทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจตามโครงการพิเศษตางๆ นั้น สามารถสรปุรายละเอียดไดดังน้ี 

 1. การลงทุนในธุรกิจปาลมคอมเพล็กซ (Palm Complex)  

 บริษัทไดเขารวมลงทุนใน บรษิัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จํากัด โดยถือหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวน

หุนทั้งหมด การลงทุนตามโครงการนี้ ไดกําหนดแผนงานใหมีการกอสรางคลัง (Tank Farm) ซึ่งมีปริมาตรความจุถึง 120,000,000 ลิตร 

และกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึ่งจะมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลอยูที่ประมาณ 450,000 ลิตรตอวัน และมีกําลังการผลิตน้ํามันพืช

เพื่อการบริโภคอยูที่ประมาณ 200,000 ลิตรตอวัน ซึ่งคาดการณวาจะสามารถเร่ิมกระบวนการผลิตไดจริงในชวงประมาณกลางป 2560 

โดยมีจํานวนเงินลงทนุในโครงการนี้อยูที่ประมาณ 4,800 ลานบาท  

  2. การลงทุนในธุรกิจขนสงนํ้ามันทางทอ 

  บริษัทไดเขาลงทุนใน บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด โดยซื้อหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 9.55 ของจํานวนหุน

ทั้งหมด ณ ปจจุบัน บริษัทดังกลาวไดรับสัมปทานการขยายแนวทอสงนํ้ามันจากอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปถึง

จังหวัดลําปาง ซึ่งจะมีคลังน้ํามันที่จังหวัดพิจิตร และที่จังหวัดลําปาง คอยรองรับการขนสงน้ํามันทางทอที่ไดรับสัมปทานแลวดังกลาว 

โดยจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ในป 2562 เปนตนไป 

\...............เหตุผลท่ีบริษัทตัดสินใจเขาลงทุน............... 
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  เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเขาลงทุนในบริษัทดังกลาวดวยเหตุผลที่วา เมื่อคิดคํานวณตนทุนของการขนสงน้ํามัน     

ทางทอกับการขนสงน้ํามันโดยรถบรรทุกนํ้ามันที่ดําเนินการอยูในปจจุบันแลวพบวา ถึงแมการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทั้ง 2 วิธี ดังกลาว 

จะมีตนทุน และคาใชจายที่ใกลเคียงกันก็ตาม แตในชวงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปที่จะมาถึงนั้น อัตราคาขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางรถคง

ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากคาจางของพนักงานขับรถ และราคาน้ํามันเช้ือเพลิงที่จะนํามาเติมใหกับรถบรรทุกน้ํามันจะมีการปรับราคาสูงขึ้น 

ในขณะที่การขนสงน้ํามันทางทอจะมีอัตราเพิ่มขึ้นของตนทุน และคาใชจายที่ไมสูงมากนัก ซึ่งคงมีแตเพียงเฉพาะคาใชจายในสวนที่

เกี่ยวกับการซอมบํารงุทอในทกุ 5 ป และคาจางพนักงานที่มีจํานวนไมมากนัก การลงทุนตามโครงการนี้จึงกอใหเกิดความไดเปรียบใน

เชิงตนทุนในอนาคต 

 3. การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส 

 บริษัทไดเขาลงทุนใน บรษิัท อามา มารีน จํากัด โดยซื้อหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 32.01 ของจํานวนหุนท้ังหมด 

ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงนํ้ามันปาลมดิบ และน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคระหวางประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศมาเลเซยี, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศฟลิปปนส, ประเทศพมา เปนตน และรวม

ไปถึงประเทศตางๆ ที่อยูในภูมิภาคอื่นๆ เชน ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย เปนตน จากกรณีดังกลาวจึงทําให บริษัท อามา มารีน จํากัด 

เปนบริษัทที่มีสวนแบงทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกสในอันดับตนๆ และจากการที่บริษัทดังกลาวมีแผนท่ีจะขยายการลงทุนตอไป

ในอนาคต การเขาลงทุนตามโครงการนี้จึงนาจะเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง และกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทเปนอยางย่ิง 

 4. การลงทุนในธุรกิจเอทานอล 

 จะมีมูลคาของการลงทุนอยูที่ประมาณ 1,500 ลานบาท โดยจะมีกําลังการผลิตอยูที่ประมาณวันละ 200,000 ลิตร

และโดยท่ีมีการคาดการณวา ในระยะเวลาประมาณ 3 ปขางหนา บริษัทจะมีการใชเอทานอลในปริมาณถึงวันละ 1 ลานลิตร และ

ภายในไมเกิน 6 ถึง 7 ป ภาครัฐนาจะมีนโยบายใหสถานีบริการน้ํามันแหงตางๆ คงเหลือผลิตภัณฑที่จําหนายไวแตเฉพาะเพียง E20 

และ E85 เทานั้น ซึ่งหมายความวา ในอนาคตบริษัทจะสามารถลดตนทุนการผลิต E20 ลงไดถึงรอยละ 20 และลดตนทุนการผลิต E85 

ไดถึงรอยละ 85 ดังน้ัน ในฐานะท่ีบริษัทเปนเจาของธุรกิจ และเปนผูผลิตเอทานอลไดเอง การลงทุนตามโครงการนี้ก็นาจะสงผลดี และ

กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทตอไปในอนาคต 

 5. การลงทุนในธุรกิจนํ้ามันเคร่ือง 

  โดยที่ชวงระยะเวลาอีก 2 ถึง 3 ป ขางหนา สินคาประเภทน้ํามันเครื่องจะเปนธุรกิจหลักอีกประเภทหนึ่งท่ีสราง      

ผลกําไรใหกับบริษัท ทั้งนี้ บรษิัทคาดวาจะสามารถเร่ิมนําสินคาออกจําหนายไดในชวงประมาณเดือนมิถุนายน หรืออยางชาที่สุดไมเกิน

ไตรมาสที่ 3 ของปนี้ และคาดหวังวา ในชวงระยะเวลา 6 ถึง 7 เดือนที่สินคาออกจําหนายน้ัน นาจะมียอดขายอยูท่ี 1.2 ลานลิตร

โดยประมาณ  

 ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีวา การดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะตองไดรับความเชื่อถือจากลูกคา รวมทั้งจะตองมีเทคโนโลยี

ในการผลิตที่ดี ซึ่งบริษัทก็ไดใชความพยายามในเรื่องน้ีอยางเต็มท่ี อยางไรก็ดี จากการศึกษาขอมูลของผูคาน้ํามันเคร่ืองอิสระพบวาการ

จําหนายสินคาประเภทน้ํามันเครื่องของผูคาอิสระ หรือผูผลิตรายยอยจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกป คิดเปนปละประมาณ     

รอยละ 20 ถึงรอยละ 30 และจากการคาดการณของบริษัทที่กําหนดเปาหมายของการขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงจนถึง

สิ้นป 2559 ไวที่ประมาณ 1,500 สาขา ประกอบกับความตองการที่จะเพ่ิมจํานวนสมาชิก Max Card ใหไดจํานวน 5 ลานสมาชิก 

ภายในปเดียวกัน  ก็ยอมจะมีความเปนไปไดอยางมากวา สมาชิก Max Card ทุกทานจะไดมีโอกาสใชน้ํามันเครื่องคุณภาพสูงในราคา    

ที่เหมาะสม และยุติธรรม โดยบรษิัทไดกําหนดเปาหมายของการจําหนายสินคาประเภทนี้ไววา จะตองมีอัตราสวนการใชอยูที่ประมาณ 

6 ลิตรตอสมาชิกหนึ่งราย 

 

\...............ในการนี้ นายพิทักษ รัชกิจประการ.............. 
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ในการนี้ นายพิทักษ รชักิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ยังไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึง

ความคืบหนาของการเปดสถานีบริการน้ํามัน พีที สาขาสําคัญๆ รวม 2 แหง คือ  

 1. สถานีบริการน้ํามัน พีท ีสาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก 

 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัทไดเปดสถานีบริการน้ํามัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก โดยสาขานี้ 

จะมีรานจําหนายสินคาตางๆ ที่เปนแบรนดระดับโลก (International Brand) เชน เคเอฟซี เปนตน นอกจากนี้ ยังมีรานกาแฟพันธุไทย 

และราน Max Mart เปดใหบริการอยางครบถวนอีกดวย ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา รานจําหนายสินคาดังกลาวมียอดขายมากกวา

ผูประกอบการรายเดิมกอนที่บรษิัทจะเขาไปเชาสถานีบริการน้ํามันแหงน้ีเปนอยางมาก 

 ณ วันนี้อาจกลาวไดแลววา บริษัทเขามาขยายจํานวนสถานีบรกิารนํ้ามันอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

มากขึ้น เนื่องจากสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคิดเปนสัดสวนที่รอยละ 5.5 ของจํานวนสถานีบริการนํ้ามัน      

ทั่วประเทศ แตมีสวนแบงทางการตลาดในอัตราถึงรอยละ 25 อยางไรก็ดี ถึงแมวาผูบริโภคที่เขามาใชบริการของรานคา                 

แบรนดระดับโลก (International Brand) ที่อยูภายในสถานีบริการนํ้ามันสาขานี้ จะยังไมซื้อผลิตภัณฑของบริษัทก็ตาม แตบริษัทก็

กําลังจะดําเนินการใหเห็นวาสถานีบริการน้ํามัน พีที ที่บริษัทมีนโยบายใหเปดในพ้ืนที่บริเวณรอบชานเมืองนั้นจะมียอดการจําหนาย

ผลิตภัณฑตางๆ เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาผูประกอบการรายเดิมของสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีบริษัทเขาไปเชาใชประโยชน

นั้นจะเปนผูจําหนายน้ํามันรายสําคัญซึ่งเปนที่รูจักของผูบรโิภคเปนอยางดีก็ตาม และจากกลยุทธทางธุรกิจที่ดี รวมถึงการมีทําเลที่ตั้ง

เหมาะสม บรษัิทจึงเชื่อวา สถานีบริการน้ํามัน พีที, ราน Max Mart และรานกาแฟพันธุไทยที่สรางยอดขายไดถึงวันละประมาณ 200 

ถึง 300 แกว ก็นาจะเปนที่ยอมรบัของผูบริโภคมากขึ้นภายในป 2559 

 นอกเหนือไปจากการจัดใหมีราน เคเอฟซี ในสาขาแหงน้ีแลวนั้น ขณะนี้ บริษัทกําลังดําเนินการจัดใหมีราน เคเอฟซี 

อยูในสถานีบริการน้ํามัน พีที อีกจํานวน 4 สาขา คือ สาขาตลิ่งชัน, สาขาจรญัสนทิวงศ 80, สาขานครปฐม 4 และสาขาบางพลัด 3 

 2. สถานีบริการน้ํามัน พีท ีสาขาบางพูน 

 ณ ปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีผูบริโภคเขามาใชบริการตางๆ ที่สถานีบริการน้ํามันสาขานี้เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก     

ซึ่งอาจจะเปนผลสืบเนื่องจากการที่มีรานหมูทอดเจจงเขามาเปดจําหนายภายในพื้นที่ของสถานีบริการน้ํามัน อยางไรก็ดี ในสวนของ

รานหมูทอดเจจงเองก็ไดรับประโยชนจากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหเขามาทําธุรกิจดวยเชนกัน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทยอยเปด

รานหมูทอดเจจงในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกอนเปนลําดับแรก จากกรณีนี้ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีจะแสดงใหเห็นวา 

บริษัทมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่แกบรรดาผูประกอบธุรกิจรายยอย หรือ SME ทุกรายที่คิดวาตนมีความสามารถ

เพียงพอ ที่จะผลิตสินคาประเภทตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได วิธีการหนึ่งท่ีใหการสนับสนุนแกผูประกอบการเหลานี้

ก็คือ กอนที่จะเขามาประกอบกิจการนั้น บริษัทจะเปดโอกาสใหใชพื้นที่ในการทําธุรกิจโดยไมคิดคาเชา และคาตอบแทนรวมเปน

ระยะเวลา 6 เดือน หากการดําเนนิธุรกิจประสบความสําเร็จ ผูประกอบการก็จะตองชําระคาเชาตามเงื่อนไขที่ไดเคยเจรจาไวลวงหนา

แลว มิใชจะฉวยโอกาสเรียกเก็บคาเชาเปนจํานวนมากจากความสําเร็จของผูประกอบการแตอยางใด ซึ่งวิธีการนี้ถือเปนนโยบายสําคัญ       

ที่จะนําไปปฏิบัติกับสถานีบริการน้ํามัน พีที ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น บริษัทจึงขอเชิญชวนมายังผูประกอบการทุกรายใหเขามา

ประกอบธุรกิจในสถานีบรกิารนํ้ามัน พีที ตามแนวทางดังกลาวได 

สําหรับเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทในป 2559 นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะขยายจํานวนสถานีบริการน้ํามัน พีที ใหไดรวม 

1,500 สาขา ซึ่งหากคูแขงยังไมสามารถขยายจํานวนสถานีบริการน้ํามันของตนไดอยางรวดเร็วแลวเชนนี้ ก็คาดวาบริษัทจะมีจํานวน

สถานีบริการน้ํามันในป 2560 มากเปนอันดับ 1 ของประเทศ 

ในสวนของ PT Max Card นั้น จะตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกใหไดไมนอยกวา 5.6 ลานสมาชิก โดยมียอดขายน้ํามันเชื้อเพลิง

อยางนอยรอยละ 30 ถึงรอยละ 40 และตองมี EBITDA มากกวารอยละ 30 เปนอยางต่ํา 

 

\...............จากนั้น นายรังสรรค พวงปราง............... 
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จากนั้น นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558        

ใหที่ประชุมรับทราบในมิติทางดานการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2558 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แลว ใหที่ประชุมรับทราบในเร่ืองตางๆ สรุปไดดังตอไปนี้ 

จากผลประกอบการในปที่ผานมานั้น บริษัทสามารถทํา EBITDA ไดสูงถึงรอยละ 33 ซึ่งเปนท่ีมาของความมั่นใจอันนําไปสู

การกําหนดเปาหมายของบริษัทในป 2559 วา บริษัทจะตองทํา EBITDA ใหไดไมนอยกวาเดิม โดยตองพยายามทําใหสูงกวาในปที่แลว  

ในสวนของกําไรสุทธิ หรอื Net profit นั้น ในปที่ผานมานั้น บริษัทสามารถทําผลกําไรสุทธิไดเปนจํานวน 651 ลานบาท     

ซึ่งในปนี้ก็คงจะตองทําใหเติบโตกวาเดิม 

ในปที่ผานมาผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) ของบริษัทอยูที่รอยละ 17 ในขณะที่ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อยูท่ี  

รอยละ 9 ซึ่งถือวาเปนอัตราที่บริษัทสามารถทําไดดีกวาองคกรอื่นที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท คือ กลุมธุรกิจพลังงาน 

(Energy sector) อยางไรก็ดี ในการดําเนินธุรกิจนั้น  นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกับคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันแลว 

บริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษา และเปรียบเทียบกับกลุมธุรกิจอื่นๆ ควบคูกันไปดวย ยกตัวอยางเชน ในอีกมิติหนึ่ง การที่บริษัทเปน

ผูจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม และสินคาประเภทตางๆ ผานทางสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเชนน้ี ก็ยอมสงผลใหบริษัทมีสถานะเปน    

ผูประกอบธุรกิจในกลุมธุรกิจคาปลีก (Retail) ดวยเชนกัน  และโดยเฉพาะอยางย่ิง จากการที่ นายพิทักษ รัชกิจประการ           

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดเรียนใหทราบแลววา ณ ปจจุบันนี้ บริษัทยังคงไมไดเขาไปมุงเนนในผลิตภัณฑ

อีกหลายๆ ประเภท เพราะฉะนั้น การเขาไปศึกษาขอมูลของผูประกอบการในกลุมธุรกิจอื่นๆ ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น  

อยางไรก็ดี นบัตั้งแตปนี้เปนตนไป ตามที่ นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

ไดเนนยํ้าวา ถึงเวลาแลวที่บริษัทจะตองเขาไปมุงเนนผลิตภัณฑทางดาน Non-oil ใหมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีจํานวนสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงมากเพียงพอแลว จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัทสามารถจําหนายผลิตภัณฑประเภท Non-oil ไดอยางครอบคลุม

ในทุกๆ พื้นที่ไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทคาดวา การดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และนโยบายที่บริษัทกําหนดไวนั้น มิใชเปนเรื่อง

ที่นาจะมีความกังวลแตอยางใด 

ในสวนของภาครายไดในปที่ผานมานั้น ราคาจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงไดถูกปรับลดลงมาเปนจํานวนต่ํามาก จึงสงผลใหมีการ

เพ่ิมตัวเลขในทางรายไดไมมากนัก อยางไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทมีอัตราการเติบโตในเชิงปริมาณอยูที่รอยละ 21 ในขณะที่อัตราการ

เติบโต ของอุตสาหกรรมอยูที่ประมาณรอยละ 7 ของภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด สําหรับสวนผสมของรายไดที่มีอัตราการเติบโต

คอนขางสูง ก็เนื่องจากบริษัทมีสมาชิก Max Card เขามาใชบริการมากขึ้น ซึ่งคาดวาบริษัทจะมีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในกลุมธุรกิจ

พลังงาน (Energy sector) ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จากกรณีนี้เองจึงสงผลใหบริษัทมีอัตราสวนของการ

เติบโตทางธุรกิจสูงกวาผูประกอบการรายอื่นๆ และจากการที่บริษัทมีชองทางการจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงผานสถานีบริการนํ้ามันของ

ตนเองในสัดสวนถึงรอยละ 75 ซึ่งรวมไปถึงการจัดจําหนายผานภาคอุตสาหกรรมในสัดสวนรอยละ 11 และผานสถานีบริการน้ํามันของ

ผูแทนจําหนาย (Franchise) ในสัดสวนอีกรอยละ 13 แลวเชนนี้ จึงรวมเปนสัดสวนของการจัดจําหนายที่บริษัทสามารถจะเขาไปกํากับ

ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจไดถึงประมาณรอยละ 90 ของชองทางการจัดจําหนายทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจวา      

การดําเนินธุรกิจในป 2559 จะประสบผลสําเร็จ และดําเนนิไปในทิศทางตามเปาหมายที่กําหนดไวทุกประการ 

 สําหรับ EBITDA ก็มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 1,291 ลานบาท มาเปนประมาณ 1,718 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราที่

มากกวารอยละ 30  

 ในสวนของกําไรสุทธิ (Net profit) ก็เชนกัน บริษัทมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 30 กลาวคือ จากในป 2557 ที่มี  

กําไรสุทธิ 487 ลานบาท มาเปนกําไรสุทธิ 651 ลานบาท ในป 2558 ซึ่งหากพิจารณาผลกําไรเปนรายไตรมาสแลว ผูถือหุนอาจจะมี      

ความกังวลถึงผลกําไรที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 อยางไรก็ดี โดยวัฏจักรของการดําเนินธุรกิจจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงนั้น ในไตรมาสที่ 3 

ของทุกป จะเปนชวงของฤดูฝนที่มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงนอยลงเปนปกติ กรณีนี้จึงอาจจะมีผลประกอบการท่ีต่ําลงไปบาง แตเมื่อคิด

คํานวณผลประกอบการโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปแลว การประกอบการของบริษัทก็จะเปนไปตามรูปการณปกติของการดําเนินธุรกิจ 

\................บริษัทสามารถทําอัตราสวน............... 
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บริษัทสามารถทําอัตราสวนทางดานการเงินไดเพ่ิมมากขึ้นในทุกป โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนที่เกี่ยวกับอัตราสวนของการทํา

ผลกําไร เนื่องจากบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การที่บริษัทเปนผูคาน้ํามันเพียงรายเดียวที่มีธุรกิจ

ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงเปนของตนเองเชนนี้ จึงทาํใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนทุนทางภาคการขนสงใหลดต่ําลงได นอกจากนั้น 

การที่บริษัทมีปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทมีอํานาจเจรจาตอรองกับคูคา และ             

ผูจัดจําหนายไดมากขึ้น ย่ิงไปกวานั้น จากการที่บรษิัทมีความสามารถในเชิงของการบรหิารจัดการคงคลัง (Stock) ของน้ํามันเชื้อเพลิง

ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนนี้ ก็ย่ิงทําใหบริษัทสามารถจะควบคุมอัตราการทําผลกําไรไดดีขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขของ

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE)  ตามท่ีไดนําเสนอไปแลวนั้น ก็จะแสดงใหเห็นถึงอัตราของการ

เติบโตไดอยางชัดเจน 

ในสวนของสภาพคลองทางธุรกิจน้ัน สืบเน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจแบบคาปลีก (Retail) ที่มีการคาขายกันเปนเงินสด  

แตในขณะเดียวกันบริษัทก็จะไดรับสินเชื่อ (Credit) จากบรรดาผูจําหนายรายตางๆ ซึ่งจากปจจัยเหลานี้เองจึงสงผลใหบริษัท            

มีสภาพคลองทางธุรกิจคอนขางสูง 

และจากผลการดําเนินงานทั้งหมดจึงสงผลใหฐานะทางการเงินของบริษัทในสวนของผูถือหุนเติบโตจากป 2557 ที่มีจํานวน

ประมาณ 3,600 ลานบาท มาเปนประมาณ 4,000 ลานบาทในป 2558 สําหรับในสวนของภาระหน้ีของบริษัทนั้น โดยสวนใหญแลว  

จะเปนหนี้ทางการคา และไมคอยมีหนี้สินระยะยาวแตอยางใด 

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อวา ผลการดําเนินธุรกิจในปนี้นาจะดีกวาปท่ีผานมา เนื่องจากปญหาในเร่ืองของการปรับราคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่มีความผันผวนเปนอยางมากดังเชนท่ีเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของป 2558 นั้น นาจะไมเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ

ธุรกิจอีกตอไป เนื่องจากบริษัทมีประสบการณเก่ียวกับการแกไขปญหาในเร่ืองดังกลาวเปนอยางดีแลว 

ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานของ

คณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 ดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้เปนเรื่องท่ีรายงานเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดของขอมูล          

งบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตอที่ประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ     

ไดชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน       

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว ใหที่ประชุมรับทราบ 

โดยผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ไดแสดงความเห็นตอ

งบการเงินวา เปนงบการเงนิที่ไมมีเงื่อนไข 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

\...............มต ิ- ที่ประชุมพิจารณาแลว............... 
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มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน 1,152,226,478 เสียง  คิดเปนรอยละ          100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน         0 เสียง  คิดเปนรอยละ              0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน         0 เสียง  คิดเปนรอยละ ไมนบัเปนฐานเสียง 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2558 

- ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2558 ตอท่ีประชุม         

โดย นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ขอบังคับของบริษัท      

ขอ 40. กําหนดไววา หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

แบงเงินปนผล โดยหากบริษัทไมมีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายการจายเงินปนผล             

ของบริษัทได ทั้งนี้ นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทใหที่ประชุมทราบ โดยสรุปไดดังนี้ 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน และการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกลาว

จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของ

คณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ                  

ในการประชุมคราวตอไป 

ในการน้ี นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงขอมูลประกอบการ

พิจารณาเรื่องการจายเงินปนผลประจําป 2558 ตอที่ประชุม ดังนี้ 

 

รายการ ป 2558 ป 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. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.20 0.15 

    5.1 เงนิปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) ไมม ี ไมม ี

    5.2 เงนิปนผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุน) ไมม ี ไมม ี

 

\...............รายการ............... 
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รายการ ป 2558 ป 2557 

6. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 334,000,000 250,500,000 

7. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (รอยละ) 98.24 80.12 

8. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทหลังหัก 

   ทุนสํารองตามกฎหมาย (รอยละ) 

103.41 84.39 

 

หลังจากนั้น นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2558 จํานวน 339,997,888 บาท (สามรอยสามสิบเกาลาน-

เกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) เปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิดังกลาว คิดเปน      

ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16,999,894 บาท (สิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยเกาสิบสี่บาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 

1.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

2. จายเงินปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงระยะเวลา 12 เดือนของป 2558 นับตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผล

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงระยะเวลา 12 เดือน ของป 2558 จํานวนท้ังสิ้น 334,000,000 บาท (สามรอยสามสิบสี่ลาน-

บาทถวน) โดยจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวัน

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ไดแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 11 มีนาคม 

2559 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ  

เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2558 ดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจาย            

เงินปนผล ประจําป 2558 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ     

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน 1,152,525,568 เสียง  คิดเปนรอยละ          100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน         0 เสียง  คิดเปนรอยละ              0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน         0 เสียง  คิดเปนรอยละ ไมนบัเปนฐานเสียง 

 

\...............วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมตัิการเลือกต้ัง............... 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

- ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ             

เปนผูดาํเนินการประชุมแทน โดย นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา 

ขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง      

ในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลอืกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 สําหรับในปนี้มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 3 ทาน คือ  

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ  ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ ตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน  ตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 และเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ นายพิทักษ       

รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดเชิญกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจาก        

หองประชุม จากนั้น นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาเพื่อใหการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ   

การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตาํแหนงเปนกรรมการสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุด

ยอยเชนเดิม โดยขอใหพิจารณาเปนรายบุคคล 

 ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน

พิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นวา พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ, รองศาสตราจารย ดร. วันชัย 

รัตนวงษ และนายวุฒิชัย ดวงรัตน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท   

 นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท และ        

ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย         

แหงประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปน

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว 

 จากนั้น นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทาน

ใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรอืไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ของบริษัทสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม 

ในการนี้ นายพิทักษ รชักิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้

จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

\...............มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว............... 
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 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงอื่นในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเปน

รายบุคคล ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 

  1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ ที่ประชุมไดมีมติดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัท ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นดวย  จํานวน  1,152,600,734 เสียง  คิดเปนรอยละ          100.0000 

  ไมเห็นดวย จํานวน         0 เสียง  คิดเปนรอยละ              0.0000 

  งดออกเสียง จํานวน            70,500   เสียง  คิดเปนรอยละ ไมนับเปนฐานเสียง 
 

  2. รองศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ ตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแล

กิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง    

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นดวย  จํานวน  1,152,600,734 เสียง  คิดเปนรอยละ          100.0000   

  ไมเห็นดวย จํานวน                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ              0.0000 

  งดออกเสียง จํานวน            70,500 เสียง  คิดเปนรอยละ ไมนับเปนฐานเสียง 
 

  3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน ตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการอิสระ ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นดวย  จํานวน  1,152,622,934 เสียง  คิดเปนรอยละ          99.9998 

 ไมเห็นดวย จํานวน              2,800 เสียง  คดิเปนรอยละ            0.0002 

 งดออกเสียง จํานวน            70,500 เสียง  คิดเปนรอยละ ไมนบัเปนฐานเสียง 
 

 จากนั้นเจาหนาที่ ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาสูหองประชุม 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 

- ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 ตอที่ประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 ซึ่งเปนอัตราเดิมเชนเดียวกับคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 

2558 นอกจากนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ     

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง เพื่อชวยงานตามที่คณะกรรมการบริษัท

กําหนดในเร่ืองเกี่ยวกับการสรรหาและคาตอบแทน โดยรายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได

จัดสงใหแกผูถือหุนแลว สรุปไดดังน้ี 

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

ประเภทคาตอบแทน ป 2559 (คงเดิม) ป 2558 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

1.1  ประธาน 

1.2  กรรมการ 

 

60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอคน  

ตอเดือน 

 

60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอคน  

ตอเดือน 

2. เบี้ยประชุม 

2.1  ประธาน 

2.2  กรรมการ 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน  

ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน  

ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดนิทางตามที่ไดเกิดขึ้นจรงิ 

* ยกเวน การเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

    และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

   และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4.  คาตอบแทนพิเศษ 

  หรือโบนัส 

4.1 ประธาน 

 

4.2 กรรมการ 

 

 

จะไดรับเพ่ิมอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทน

พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือ

โบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ 

ทั้งน้ี คาตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน 

และกรรมการ รวมกันแลวจะตองมีจํานวน     

ไมเกิน 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) 

ตอป 

 

 

จะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทน

พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการไดรบั 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือ

โบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทเดียวกับบรษิัทไดรับ 

ทั้งนี้ คาตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน 

และกรรมการ รวมกันแลวจะตองมี จํานวน      

ไมเกิน 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) 

ตอป 

5. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทคาตอบแทน ป 2559 (คงเดิม) ป 2558 

1.  คาตอบแทนรายเดือน 

1.1  ประธาน 

1.2  กรรมการ 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน  

ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน  

ตอเดือน 

 

\...............2. เบ้ียประชุม............... 
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ประเภทคาตอบแทน ป 2559 (คงเดิม) ป 2558 

2. เบี้ยประชุม 

2.1  ประธาน 

2.2  กรรมการ 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดนิทางตามที่ไดเกิดขึ้นจรงิ 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2559 (คงเดิม) ป 2558 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

1.1  ประธาน 

1.2  กรรมการ 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอเดือน 

2. เบี้ยประชุม 

2.1  ประธาน 

2.2  กรรมการ 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดนิทางตามที่ไดเกิดขึ้นจรงิ 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลบริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอืน่ๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2559 (คงเดิม) ป 2558 

1. เบี้ยประชุม 

   1.1 ประธาน 

   1.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

\...............คณะกรรมการสรรหา............... 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทน ป 2559 ป 2558 

1. เบี้ยประชุม 

    1.1 ประธาน 

    1.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

- 

- 

2. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี - 

 

 ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการ

บริษัทไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา อยางไรก็ดี การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2559 ไดผาน

การพิจารณาอยางถี่ถวน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเปรียบเทียบ และอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงยังไดพิจารณาขอมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทโดยละเอียดแลว คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ 

ในการนี้  นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงนิคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2559 และการมอบอํานาจดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 และการมอบอํานาจ

ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 จากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  808,946,760 เสียง  คิดเปนรอยละ          99.9896 

ไมเห็นดวย  จํานวน       0 เสียง  คดิเปนรอยละ            0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน          84,500 เสียง  คิดเปนรอยละ             0.0104 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

แตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 ตอที่ประชุม โดยนายรงัสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีแลว จํานวน   

4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีแลว จึงขอให       

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

\...............1.  นางสาวอมรรตัน เพิ่มพูนวัฒนาสุข............... 
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 1. นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ 

 2. นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ 

 3. นายสมชาย จิณโณวาท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และ/หรือ 

 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 

 ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 

นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป 2557               

สวน นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล, นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวสามารถจัดหา         

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 3,018,125 บาท (สามลานหนึ่งหมื่นแปดพัน-          

หนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํารายงานสอบทานและงบการเงินประจําไตรมาสใหกับ

บริษัทดวย ทั้งนี้ คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นจากปกอน เปนจํานวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน) 

หรือรอยละ 16.37 เปนไปตามปรมิาณรายการการคาของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น โดยขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกําหนดคาตอบแทน

แกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 แสดงไดดังน้ี 

 

คาธรรมเนียม ป 2559 ป 2558 

คาสอบบัญชีประจําป (บาท) 2,432,000 2,121,000 

คาสอบทานงบการเงนิประจําไตรมาส (บาท) 586,125 472,500 

รวมทั้งสิ้น 3,018,125 2,593,500 

 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 ดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

ประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน 1,151,041,621 เสียง  คิดเปนรอยละ          99.8560 

ไมเห็นดวย  จํานวน       1,659,700 เสียง  คิดเปนรอยละ            0.1440 

งดออกเสียง  จํานวน           17,500 เสียง  คิดเปนรอยละ ไมนบัเปนฐานเสียง 

 

\...............วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัย.............. 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ    

ทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร ตอท่ีประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดแจงให  

ที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของ

กรรมการและผูบริหารของบริษัท เพ่ือใหความคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร โดยมีวงเงินประกัน จํานวน 300 

ลานบาท (สามรอยลานบาทถวน) 

ในการนี้ นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจให นายพิทักษ     

รัชกิจประการ และ/หรือ นายรังสรรค พวงปราง มีอํานาจในการติดตอ เจรจา และดําเนินการอื่นใดอันจําเปน และสมควร             

เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทําประกันภัยดังกลาวสําหรับการนําเสนอตอผูถือหุนตอไป 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทําประกันภัย   

ความรับผิดของกรรมการและผูบรหิาร และการมอบอํานาจดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร และการ        

มอบอํานาจตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 จากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  804,214,565 เสียง  คิดเปนรอยละ          99.7559 

ไมเห็นดวย  จํานวน      0 เสียง  คิดเปนรอยละ            0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน     1,967,800 เสียง  คิดเปนรอยละ            0.2441 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

- ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม  
 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูสอบบัญชี และ         

ที่ปรึกษากฎหมายที่มารวมการประชุมในวันน้ี และกลาวปดประชุม 
 

 ปดประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา 
 

 

พล.ต.อ. 

 

( สุนทร  ซายขวัญ ) 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

          ( นายรังสรรค  พวงปราง ) 

ผูบันทึกการประชุม และเลขานุการบริษัท 
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ประว�ต�ของ���ท��ได�ร�บการเสนอช��อเ���อเล�อกต��งเป�นกรรมการแทนกรรมการท��ออกตามวาระ 

ช��อ-สก�ล : นายพงษ�ศ�กด�� วช�รศ�กด��พาน�ช  

อาย� : 50 ป� 

ส�ญชาต� :  ไทย 

ต�าแหน�งในป�จจ�บ�น : กรรมการบร�ษ�ท  

  ประธานกรรมการบร�หาร  

ค�ณว���การ��กษา : บร�หารธ�รก�จมหาบ�ณ��ต (XMBA) สาขาการจ�ดการเช�งกลย�ทธ� มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร�        

  เศรษฐศาตรบ�ณ��ต สาขาการเง�น การคล�ง และการเง�นระหว�างประเทศ มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร�                                                                                                                  

ความเช��ยวชาญ : การเง�น/การคล�ง/การเง�นระหว�างประเทศ/การบร�หารจ�ดการเช�งกลย�ทธ� 

ประสบการณ�ท�างาน (5 ป�ย�อนหล�ง) : 2559 - ป�จจ�บ�น ประธานกรรมการบร�หาร บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   2557 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ�พ�พ� กร�น คอมเพล�ก�� จ�าก�ด 

  2555 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

  2553 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ไฮไลท�แมนช��น จ�าก�ด 

  2549 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ล�เก�ล เบรนส� จ�าก�ด 

  2548 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท น�วบางโพ อพาร�ทเม�นท� จ�าก�ด 

  2546 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ��ร�พ�ฒน� พร�อพเพอร�ต�� จ�าก�ด 

  2545 - ป�จจ�บ�น กรรมการผ��จ�ดการ บร�ษ�ท พ�.เอส.ว�. พร�อพเพอร�ต�� จ�าก�ด 

จ�านวนป�ท��เป�นกรรมการ : 4 ป� 11 เด�อน (ด�ารงต�าแหน�งต��งแต�ว�นท�� 27 เมษายน 2555 - ป�จจ�บ�น) 
การอบรมหล�กส�ตรกรรมการ : หล�กส�ตร DCP  ร��นท�� 197/2014  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

  หล�กส�ตร DAP  ร��นท�� 96/2012  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย  

ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต��ง : กรรมการบร�ษ�ท  

  ประธานกรรมการบร�หาร 

การด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการ/���บร�หารในบร�ษ�ทอ��น  : 

ก�จการท��เป�นบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน  - ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  

ก�จการท��ไม�ใช�บร�ษ�ทจดทะเบ�ยน   6 บร�ษ�ท กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท พ�พ�พ� กร�น คอมเพล�ก�� จ�าก�ด 

  กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท ไฮไลท�แมนช��น จ�าก�ด 

  กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท ล�เก�ล เบรนส� จ�าก�ด 

  กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท น�วบางโพ อพาร�ทเม�นท� จ�าก�ด 

  กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท ��ร�พ�ฒน� พร�อพเพอร�ต�� จ�าก�ด 

  กรรมการผ��จ�ดการ บร�ษ�ท พ�.เอส.ว�. พร�อพเพอร�ต�� จ�าก�ด 

ก�จการท��แข�งข�น หร�อเก��ยวเน��องก�บธ�รก�จบร�ษ�ท  

อ�นอาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ต�อบร�ษ�ท  
- ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  
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การเข�าร�วมประช�มในป� 2559 : คณะกรรมการบร�ษ�ท จ�านวน 7/7  คร��ง 

  คณะกรรมการบร�หาร จ�านวน 14/14  คร��ง 

ส�วนได�เส�ยในวาระการประช�ม  : ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในวาระพ�จารณาอน�ม�ต�การก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป� 2560  
ส�ดส�วนห��นท����อ ณ ว�นท�� 30 ��นวาคม 2559  : จ�านวน 100,300,00 ห��น 

   ค�ดเป�นร�อยละ 6.0060 ของจ�านวนห��นท��จ�าหน�ายได�ท��งหมด     

ประว�ต�การท�า��ดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป� ท����านมา : ไม�ม� 

การม�ส�วนได�เส�ยก�บบร�ษ�ท/บร�ษ�ทใหญ�/บร�ษ�ทย�อย/บร�ษ�ทร�วม หร�อน�ต�บ�คคลท��อาจม�ความข�ดแย�งในป�จจ�บ�น หร�อในช�วง 2 ป�ท����านมา  : 

   

1.  เป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมในการบร�หารงาน พน�กงาน ล�กจ�าง หร�อท��ปร�กษาท��ได�ร�บเง�นเด�อนประจ�า  ¨ เป�น 

2.  เป�นผ��ให�บร�การทางว�ชาช�พ (เช�น ผ��สอบบ�ญช� ท��ปร�กษากฎหมาย)  ¨ เป�น 

3.  ม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จท��ม�น�ยส�าค�ญ อ�นอาจม�ผลท�าให�ไม�สามารถท�าหน�าท��ได�อย�างเป�นอ�สระ  

    (เช�น การ���อ/ขายว�ตถ�ด�บ/ส�นค�า/บร�การ/การก��ย�มเง�น/ให�ก��ย�มเง�น)  
¨ ม� 

4.  ม�ความส�มพ�นธ�ระหว�างกรรมการด�วยก�น ¨ ม� 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�ม� 

þ ไม�ม� 
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ประว�ต�ของ���ท��ได�ร�บการเสนอช��อเ���อเล�อกต��งเป�นกรรมการแทนกรรมการท��ออกตามวาระ 

ช��อ-สก�ล : นางจร�สล�กษณ� น�ธยาน�ร�กษ�  

อาย� : 73 ป� 

ส�ญชาต� :  ไทย 

ต�าแหน�งในป�จจ�บ�น : กรรมการบร�ษ�ท  

ค�ณว���การ��กษา : ม�ธยมศ�กษา โรงเร�ยนอ�นทรพ�ช�ย จ�งหว�ดส�ราษฎร�ธาน�  
ความเช��ยวชาญ : ความสามารถในการสรรหาท�าเลท��ม�ความเหมาะสมเพ��อการด�าเน�นธ�รก�จสถาน�บร�การน��าม�นเช��อเพล�ง 

ประสบการณ�ท�างาน (5 ป�ย�อนหล�ง)  : 2550 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   2546 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ��บด�นทร� จ�าก�ด  
จ�านวนป�ท��เป�นกรรมการ : 9 ป� 1 เด�อน (ด�ารงต�าแหน�งต��งแต�ว�นท�� 18 มกราคม 2550 - ป�จจ�บ�น)  
การอบรมหล�กส�ตรกรรมการ : หล�กส�ตร DCP  ร��นท�� 198/2014  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

  หล�กส�ตร DAP  ร��นท�� 96/2012  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย  

ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต��ง : กรรมการบร�ษ�ท  

การด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการ/���บร�หารในบร�ษ�ทอ��น  : 

ก�จการท��เป�นบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน  - ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  

ก�จการท��ไม�ใช�บร�ษ�ทจดทะเบ�ยน   1 บร�ษ�ท กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท ��บด�นทร� จ�าก�ด 

ก�จการท��แข�งข�น หร�อเก��ยวเน��องก�บธ�รก�จบร�ษ�ท  

อ�นอาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ต�อบร�ษ�ท  
- ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  

การเข�าร�วมประช�มในป� 2559 : คณะกรรมการบร�ษ�ท จ�านวน 7/7  คร��ง 

ส�วนได�เส�ยในวาระการประช�ม : ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในวาระพ�จารณาอน�ม�ต�การก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป� 2560  
ส�ดส�วนห��นท����อ ณ ว�นท�� 30 ��นวาคม 2559  : จ�านวน 77,849,140 ห��น 

   ค�ดเป�นร�อยละ 4.6616 ของจ�านวนห��นท��จ�าหน�ายได�ท��งหมด    

ประว�ต�การท�า��ดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป� ท����านมา  : ไม�ม� 

การม�ส�วนได�เส�ยก�บบร�ษ�ท/บร�ษ�ทใหญ�/บร�ษ�ทย�อย/บร�ษ�ทร�วม หร�อน�ต�บ�คคลท��อาจม�ความข�ดแย�งในป�จจ�บ�น หร�อในช�วง 2 ป�ท����านมา  : 

   

 

1.  เป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมในการบร�หารงาน พน�กงาน ล�กจ�าง  หร�อท��ปร�กษาท��ได�ร�บเง�นเด�อนประจ�า  ¨ เป�น 

2.  เป�นผ��ให�บร�การทางว�ชาช�พ (เช�น ผ��สอบบ�ญช� ท��ปร�กษากฎหมาย)  ¨ เป�น 

3.  ม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จท��ม�น�ยส�าค�ญ อ�นอาจม�ผลท�าให�ไม�สามารถท�าหน�าท��ได�อย�างเป�นอ�สระ  

  (เช�น การ���อ/ขายว�ตถ�ด�บ/ส�นค�า/บร�การ/การก��ย�มเง�น/ให�ก��ย�มเง�น)  
¨ ม� 

4.  ม�ความส�มพ�นธ�ระหว�างกรรมการด�วยก�น ¨ ม� 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�ม� 

þ ไม�ม� 
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ประว�ต�ของ���ท��ได�ร�บการเสนอช��อเ���อเล�อกต��งเป�นกรรมการแทนกรรมการท��ออกตามวาระ 

ช��อ-สก�ล : นายไกรรว� ศ�ร�ก�ล  

อาย� : 61 ป� 

ส�ญชาต� :  ไทย 

ต�าแหน�งในป�จจ�บ�น : กรรมการบร�ษ�ท  

  กรรมการก�าก�บด�แลก�จการ 

  กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน  
ค�ณว���การ��กษา : บร�หารร�ฐก�จมหาบ�ณ��ต (MPA) สาขา Public Policy, Western Carolina University, NC, USA 

  บร�หารธ�รก�จบ�ณ��ต Columbia Senior Executive Program, Columbia University, NY, USA  

  น�ต�ศาสตรบ�ณ��ต สาขาน�ต�ศาสตร� มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร�                                                                                                          

ความเช��ยวชาญ : กฎหมายระหว�างประเทศ/การท�ต/การบร�หารจ�ดการเช�งกลย�ทธ� 

ประสบการณ�ท�างาน (5 ป�ย�อนหล�ง) : 2559 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   กรรมการก�าก�บด�แลก�จการ บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   กรรมการสรรหาและพ�จารณา บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   ค�าตอบแทน   

   2558 - 2559 เอกอ�ครราชท�ต  กระทรวงการต�างประเทศ 

จ�านวนป�ท��เป�นกรรมการ : 3 เด�อน (ด�ารงต�าแหน�งต��งแต�ว�นท�� 23 ธ�นวาคม 2559 - ป�จจ�บ�น)  
การอบรมหล�กส�ตรกรรมการ : อย��ระหว�างการเข�าอบรมหล�กส�ตร DAP 136/2017  

ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต��ง : กรรมการบร�ษ�ท  

  กรรมการก�าก�บด�แลก�จการ 

  กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน  
การด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการ/���บร�หารในบร�ษ�ทอ��น  : 

ก�จการท��เป�นบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน  - ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  

ก�จการท��ไม�ใช�บร�ษ�ทจดทะเบ�ยน  - ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  

ก�จการท��แข�งข�น หร�อเก��ยวเน��องก�บธ�รก�จบร�ษ�ท  

อ�นอาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ต�อบร�ษ�ท  
- ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  

การเข�าร�วมประช�มในป� 2559 : คณะกรรมการบร�ษ�ท  จ�านวน - คร��ง  

   คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการ  จ�านวน -  คร��ง  

  คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน  จ�านวน -  คร��ง   

  *ได�ร�บการแต�งต��งเม��อว�นท�� 23 ธ�นวาคม 2559 

ส�วนได�เส�ยในวาระการประช�ม : ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในวาระพ�จารณาอน�ม�ต�การก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ  ประจ�าป� 2560  
ส�ดส�วนห��นท����อ ณ ว�นท�� 30 ��นวาคม 2559  : ไม�ม�   

ประว�ต�การท�า��ดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป� ท����านมา  : ไม�ม� 
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การม�ส�วนได�เส�ยก�บบร�ษ�ท/บร�ษ�ทใหญ�/บร�ษ�ทย�อย/บร�ษ�ทร�วม หร�อน�ต�บ�คคลท��อาจม�ความข�ดแย�งในป�จจ�บ�น หร�อในช�วง 2 ป�ท����านมา  : 

   

 

1.  เป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมในการบร�หารงาน พน�กงาน ล�กจ�าง  หร�อท��ปร�กษาท��ได�ร�บเง�นเด�อนประจ�า  ¨ เป�น 

2.  เป�นผ��ให�บร�การทางว�ชาช�พ (เช�น ผ��สอบบ�ญช� ท��ปร�กษากฎหมาย)  ¨ เป�น 

3.  ม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จท��ม�น�ยส�าค�ญ อ�นอาจม�ผลท�าให�ไม�สามารถท�าหน�าท��ได�อย�างเป�นอ�สระ  

 (เช�น การ���อ/ขายว�ตถ�ด�บ/ส�นค�า/บร�การ/ การก��ย�มเง�น/ให�ก��ย�มเง�น)  
¨ ม� 

4.  ม�ความส�มพ�นธ�ระหว�างกรรมการด�วยก�น ¨ ม� 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�ม� 

þ ไม�ม� 



            - 36 -                           สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 4                                                          

 

                                                   

นิยามกรรมการอิสระ 

  

 บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน       

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
 2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม ของบรษิัท 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรบัการแตงตั้ง ท้ังนี้ ลักษณะตองหาม ดังกลาวไมรวมถึงกรณี

ที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท  
 3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส 

พีน่อง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  
 4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุน ที่มีนัย 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง  
 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการการเชา หรือ     

ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย หรือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม     

ค้ําประกัน การใหสินทรพัยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญา มีภาระหนี้ที่  

ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ   

ต่ํากวา ทั้งน้ี การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่

เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  
 5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบรษิัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดังกลาวมาแลว   

ไมนอยกวาสองปกอนไดรบัการแตงตั้ง 
 6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 
 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน           

ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  

 

\...............8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน............... 
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 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน 

เกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่

มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  
 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบรษิัท  
 10. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดํารงตาํแหนงตดิตอกันไดไมเกิน 9 ป  
 
 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน             

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได 
 ในกรณีที่เปนบุคคลท่ีมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ ตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอที่ 4. หรือมีการใหบริการทางวิชาชีพเกิน

มูลคาท่ีกําหนดในขอที่ 6. ใหบุคคลดังกลาวไดรับการผอนผันขอหามการมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทาง

วิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว หากคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลวมีความเห็นวา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปน

อิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ 
  (ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 
  (ข) เหตุผลและความจําเปนท่ียังคง หรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
  (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซบัซอน)  

(General Form)  

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

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

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

เขียนที่  

Written at 

วันที ่ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขาพเจา  สัญชาติ   

     I/We Nationality 

อยูบานเลขที่    ถนน      ตําบล/แขวง       

Residing at    Road      Sub-district  

อําเภอ/เขต    จังหวัด      รหัสไปรษณีย       

District     Province     Postal Code   
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

   โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม                                    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                               เสียง ดังนี้  

             holding the total number of               shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุนสามัญ                                                   หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                 เสียง  

  ordinary share of           shares, having the right to vote equivalent to                       votes, 

 หุนบุริมสิทธิ                                               หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                 เสียง 

  preferred share of           shares, having the right to vote equivalent to                       votes. 
 

(3) ขอมอบฉันทะให     

    Hereby appoint: 

(1)         อายุ  ป อยูบานเลขที ่                     

  Name       age         years, residing at    

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย    หรือ 

Province                                                                 Postal Code            , or 
 

(2)         อายุ  ป อยูบานเลขที่                     

      Name       age         years, residing at    

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย    หรือ 

Province                                                                 Postal Code            , or 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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(3)         อายุ  ป อยูบานเลขที่                     

       Name       age         years, residing at    

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road     Sub-district     District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย    หรือ 

Province                                                                 Postal Code            , or 
 

 (4)         พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ อายุ 73 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256 

หมูที่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Police General Soontorn Saikwan, age 73 years, positions Chairman of the Board of Directors and 

Independent Director, residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120 
 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2560 

  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 2017. 
 

          นายสุพจน พิทยพงษพัชร อายุ 76 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 102/209 หมูที่ 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

  Mr. Supote Pitayapongpat, age 76 years, positions Director, Chairman of the Audit Committee, 

Chairman of the Corporate Governance Committee and Independent Director, residing at 102/209, Moo 6, Bangrak Pattana Sub-

district, Bangbuathong District, Nonthaburi Province 11110 
 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2560 

  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 2017. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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. 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 
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ลงชื่อ/signed  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงชื่อ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงชื่อ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงชื่อ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

 

หมายเหต/ุRemark 

 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน      

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

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

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

เขียนที่    

Written at 

วันที ่ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขาพเจา สญัชาติ     

     I/We Nationality 

อยูบานเลขที่           ถนน                    ตําบล/แขวง  

Residing at           Road                                               Sub-district   

อําเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณีย              

District                                      Province                                              Postal Code 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม                                    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                     เสยีง ดังนี้  

                  holding the total number of                       shares, and having the right to vote equivalent to       votes as follows: 

    หุนสามัญ                                                    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                           เสียง 

   ordinary share of                                   shares, having the right to vote equivalent to                            votes, 

  หุนบุริมสทิธิ                                           หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                           เสียง 

 preferred share of                                  shares, having the right to vote equivalent to                             votes. 
 

(3) ขอมอบฉันทะให  

     Hereby appoint  

  (1)                                                                          อายุ  ป อยูบานเลขที่                                            

     Name                                                                    age    years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

Road                  Sub-district        District     

จังหวัด  รหัสไปรษณีย                        หรือ 

Province  Postal Code                                                   , or 
 

  (2)                                                                          อายุ  ป อยูบานเลขที่                                            

     Name                                                                    age    years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

Road                 Sub-district        District     

จังหวัด  รหัสไปรษณีย                        หรือ 

Province  Postal Code                                                  , or 

 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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  (3)                                                                          อายุ  ป อยูบานเลขที่                                            

     Name                                                                    age    years, residing at 

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District     

จังหวัด  รหัสไปรษณีย                        หรือ 

Province                       Postal Code                                 , or 
 

 (4)       พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ อายุ 73 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256 หมูที่ 9 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Police General Soontorn Saikwan, age 73 years, positions Chairman of the Board of Directors and 

Independent Director, residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2560  

  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 2017. 
 

      นายสุพจน พิทยพงษพัชร อายุ 76 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับดูแล   

กิจการ และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 102/209 หมูที่ 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

  Mr. Supote Pitayapongpat, age 76 years, positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of 

the Corporate Governance Committee and Independent Director, residing at 102/209, Moo 6, Bangrak Pattana Sub-district,  

Bangbuathong District, Nonthaburi Province 11110 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2560 

  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 2017. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60            

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

      I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุน ประจําป 2559  

  Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder

   Shareholders for the Year 2016 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
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 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 

  Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of 

   the Company for the year 2016  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

 ประจําป  2559 

 To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding 

 the operating results of the Company for the year 2016 
 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended  

   31 December 2016 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

      วาระที่ 4  พิจารณาอนมุัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย, และการจายเงินปนผล  

   ประจําป 2559 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

  Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve, the 

   dividend payment for the year 2016 and to acknowledge the interim dividend  

   payment 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  

   who retire by rotation 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

 1.  นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 

  Mr. Pongsak Vachirasakpanich 
              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ 

  Mrs. Jarusrak Nitayanurak 
              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 3. นายไกรรวี ศิริกุล 

  Mr. Krairawee Sirikul 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

   วาระที่ 6  พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 

  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for 

   the year 2017 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป  2560 

  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of 

   the remuneration of the auditors for the year 2017 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  Agenda No. 8 To consider other matters (if any)  
  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

  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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ 

มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   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. 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 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. 
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ลงช่ือ/signed  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 
 

 

หมายเหตุ/Remarks 
 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน  

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

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

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2          

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อ่ืนดวย 

 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room 1-2, 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. 

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

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
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  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  
        

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย            งดออกเสียง 

        Approve Disapprove  Abstain 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย            งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย            งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

 

(แบบทีใ่ชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

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

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

เขียนที่   

Written at 

วันที ่ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

 (1) ขาพเจา                                                                                                                                             

      I/We 

      สํานักงานตั้งอยูเลขที่                          ถนน                                                 ตําบล/แขวง  

 Residing at   Road                                             Sub-district 

 อําเภอ/เขต                                            จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย  

 District                                               Province                                              Postal Code 

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ  

 as a Custodian for  

 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท พทีีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม                                      หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                   เสียง ดังนี้ 

 holding the total number of                          shares, and having the right to vote equivalent to    votes as follows: 

 หุนสามัญ                                                    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                     เสียง 

                ordinary share of                                 shares, having the right to vote equivalent                                      votes, 

 หุนบุริมสิทธิ                                               หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                   เสียง 

                 preferred share of                               shares,  having the right to vote equivalent to                                 votes. 
  

 (2) ขอมอบฉันทะให  

       Hereby appoint  

  (1)                                                                           อายุ  ป อยูบานเลขที่                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district District      

  จังหวัด รหัสไปรษณยี                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 

 

 

 

 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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    (2)                                                                           อายุ  ป อยูบานเลขที่                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district  District 

  จังหวัด รหัสไปรษณยี                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 
 

    (3)                                                                           อายุ  ป อยูบานเลขที่                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district  District 

  จังหวัด รหัสไปรษณยี                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 
 

 (4)        พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ อายุ 73 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256    

หมูที่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Police General Soontorn Saikwan, age 73 years, positions Chairman of the Board of Directors and 

Independent Director, residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120 
 

   สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2560  

   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 2017. 
 

          นายสพุจน พิทยพงษพัชร อายุ 76 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 102/209 หมูที่ 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

  Mr. Supote Pitayapongpat, age 76 years, positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman 

of the Corporate Governance Committee and Independent Director, residing at 102/209, Moo 6, Bangrak Pattana Sub-district,  

Bangbuathong District, Nonthaburi Province 11110 
 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2560 

  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 2017. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60                 

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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. 
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 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

 มอบฉันทะบางสวน คือ  

 To grant the partial shares as follows:  

 หุนสามัญ                                    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                        เสียง 

 ordinary share                         shares, and having the right to vote equal to                           votes, 

 หุนบุรมิสทิธิ                                      หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                เสียง 

 preferred share             shares, and having the right to vote equal to   votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด                                                         เสียง 

 Total amount of voting rights                                                                          votes. 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  

  Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder

   Shareholders for the Year 2016 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 

  Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of 

   the Company for the year 2016  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

 ประจําป  2559 

 To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding 

 the operating results of the Company for the year 2016 
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  วาระที่ 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended  

   31 December 2016 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

      วาระที่ 4  พิจารณาอนมุัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย, และการจายเงินปนผล  

   ประจําป 2559 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

  Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve, the 

   dividend payment for the year 2016 and to acknowledge the interim dividend  

   payment 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  

   who retire by rotation 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

 1.  นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 

  Mr. Pongsak Vachirasakpanich 
              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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 2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ 

  Mrs. Jarusrak Nitayanurak 
              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 3. นายไกรรวี ศิริกุล 

  Mr. Krairawee Sirikul 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

   วาระที่ 6  พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 

  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for 

   the year 2017 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป  2560 

  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of 

   the remuneration of the auditors for the year 2017 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  Agenda No. 8 To consider other matters (if any)  
  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
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 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมถือเปนการลงคะแนนเสยีงของผูถือหุน 

  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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ   

มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  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. 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 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  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)        

ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และดูแลหุนใหเทานั้น 

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 

use the Proxy Form C. 
 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

  Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

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

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2            

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อ่ืนดวย 

 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room 1-2, 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. 

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

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove  Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
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  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re: 

  

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที ่     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  
        

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

         เห็นดวย           ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นํามาแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน 

วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การลงทะเบียน 

  

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา เปนตนไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการ

ลงทะเบียน ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาเขาประชุม โปรดนําหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความ

ครบถวนถูกตอง และปดอากรแสตมปเรียบรอยแลว พรอมเอกสารประกอบที่ตองแสดงกอนเขาประชุมมาดวย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ   

ในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตอง และครบถวนเขาประชุมเทานั้น 

 

ข. เอกสารที่จะตองแสดงกอนเขาประชุม 

 

 ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

 

1. กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

 ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุ เชน           

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม ใหผูรบัมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้ 

 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และ       

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 (ข) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ 

เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง 

 (ค) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของ       

ผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 

 ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

 

 1. กรณีผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เขาประชุมดวยตนเอง 

 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และ          

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขาประชุมนั้นมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดยเอกสารดังกลาว

ตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

 (ข) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรปูถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูแทน

นิติบุคคล เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  

 

\..................2.  กรณีนติิบุคคลที่เปนผูถือหุน…………… 
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 2. กรณีนิติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 

 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และ         

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และ         

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน           

โดยเอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

 (ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคล

ดังกลาวไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ง) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของ      

ผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 

3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และ

ดูแลหุน 

 ใหเตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1. หรือ 2. 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสง

หลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 

 1) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือ        

มอบฉันทะแทน ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยเอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 1 ป 

 2) สําเนาหนังสือยืนยันวา Custodian ซึ่งเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

เปน Custodian ซึ่งบุคคลดังกลาวไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุน หรือ 

ผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุนนั้นรับรองความถูกตองของคาํแปล 

 

ค. การมอบฉันทะ 

 

 ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยไดแนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จํานวน 3 แบบ 

ไดแก 

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

        คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

        คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   

        คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ

แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 

\...............โปรดเลือก หนังสอืมอบฉันทะ............... 
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 โปรดเลือก หนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ที่ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ครั้งน้ี  

 และโปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหถูกตอง พรอมท้ังปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท และขีดฆาลงวันที่

ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นใหแกประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที ่            

ไดรับมอบหมายจากประธานฯ กอนเขารวมการประชุม  

 เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได และมีความประสงคจะ     

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อบุคคลใด

บุคคลหนึ่งดังตอไปนี้  

  1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ  ประธานกรรมการบรษิัท 

       และกรรมการอิสระ หรือ 

  2.  นายสุพจน พิทยพงษพัชร  กรรมการบริษัท 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

      และกรรมการอิสระ      

เปนผู รับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่ปดอากรแสตมปถูกตองเรียบรอย พรอมเอกสารประกอบไปที่           

“สํานักเลขานุการบริษัท” บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ณ สํานักงานใหญ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร เอ ชั้นที่ 33 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ/หรือตู ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326 โดยใหถึงบริษัท

กอนวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผูถือหุนกอนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บรษิัทไดสรุปขอมูลเก่ียวกับกรรมการ

อิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว  
 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

 

 หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน 

 1. 1 หุนม ี1 เสียง 

 2. ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง และผูรบัมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระ 

 3. ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได (โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) 

 4. เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สําหรับทุกๆ วาระที่ตองมี

การลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทําการลงทะเบียน ทั้งนี้       

ผูที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่การประชุมผูถือหุนไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางสวนแลว จะไดรับบัตรลงคะแนน

เฉพาะวาระที่คงเหลืออยู ณ แตละขณะ 

 5. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวาจะมีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เพ่ือมิให     

เปนการเสียเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวม ผูถือหุนที่เห็นดวยไมตองกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ใหยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ √ ] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ีประสงค พรอมทั้งลงลายมือชื่อ    

ในบัตร และชูมื อขึ้ น  และสงมอบให แก เจาหน า ท่ีของบริษัทเพื่อนํา ไปตรวจนับ ท้ั งนี้  ยกเวนสํ าหรับการมอบฉันทะ                         

ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาว

ตั้งแตเวลาที่ผูรบัมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 

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

 1. บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงท่ีเห็นดวย  

 2. ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ทั้งนี้ ผูถือหุน     

ที่สงบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ไดประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง     

ในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมนําเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณเปนคะแนนเสียงอีก และในกรณีที่ผูถือหุนทานใด   

จะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาที่ที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุม เพ่ือเจาหนาที่จะไดหักคะแนนของทานออกจากระบบ

กอน 
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ข�อม�ลของกรรมการอ�สระท��บร�ษ�ทเสนอให�เป�น���ร�บมอบ��นทะจาก�����อห��น 

ช��อ-สก�ล  : พลต�ารวจเอก ส�นทร ��ายขว�ญ  
อาย�  : 73 ป�  
ส�ญชาต�  :  ไทย 

ต�าแหน�งในป�จจ�บ�น  : ประธานกรรมการบร�ษ�ท  

   กรรมการอ�สระ  

ค�ณว���การ��กษา  : ศ�ลปศาสตรมหาบ�ณ��ต สาขาร�ฐศาสตร� มหาว�ทยาล�ยรามค�าแหง        

   ร�ฐประศาสนศาสตรบ�ณ��ต สาขาร�ฐศาสตร� โรงเร�ยนนายร�อยต�ารวจสามพราน                                                                                                                  

ประสบการณ�ท�างาน  : 2559 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ม�ลล�คอนสต�ลอ�นด�สทร�ส� จ�าก�ด (มหาชน) 

(5 ป�ย�อนหล�ง)   2556 - ป�จจ�บ�น ประธานกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ม�ลล�คอน บ�รพา จ�าก�ด 

   2556 - ป�จจ�บ�น รองประธานกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ม�ลล�คอน สต�ล จ�าก�ด (มหาชน) 

   2555 - ป�จจ�บ�น ประธานกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   2548 - ป�จจ�บ�น กรรมการอ�สระ บร�ษ�ท วนช�ย กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) 

จ�านวนป�ท��เป�นกรรมการ : 4 ป� 11 เด�อน (ด�ารงต�าแหน�งต��งแต�ว�นท�� 27 เมษายน 2555 - ป�จจ�บ�น)  
การอบรมหล�กส�ตรกรรมการ :  หล�กส�ตร DCP  ร��นท�� 201/2015  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MFM  ร��นท�� 9/2013 สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MIA  ร��นท�� 15/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MFR  ร��นท�� 18/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MIR  ร��นท�� 14/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร ACP  ร��นท�� 42/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร DAP  ร��นท�� 41/2005  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย  

การด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการ/���บร�หารในบร�ษ�ทอ��น    :  

 

ก�จการท��เป�นบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน  2 บร�ษ�ท รองประธานกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ม�ลล�คอน สต�ล จ�าก�ด (มหาชน) 

  กรรมการอ�สระ บร�ษ�ท วนช�ย กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) 

ก�จการท��ไม�ใช�บร�ษ�ทจดทะเบ�ยน   2 บร�ษ�ท กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท ม�ลล�คอนสต�ลอ�นด�สทร�ส� จ�าก�ด 

  ประธานกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ม�ลล�คอน บ�รพา จ�าก�ด 
ก�จการท��แข�งข�น หร�อเก��ยวเน��องก�บธ�รก�จบร�ษ�ท  

อ�นอาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ต�อบร�ษ�ท  
- ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  
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การเข�าร�วมประช�มในป� 2559 : ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท  จ�านวน 7/7 คร��ง 

ส�วนได�เส�ยในวาระการประช�ม : ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในวาระพ�จารณาอน�ม�ต�การก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป� 2560  
ส�ดส�วนห��นท����อ : ไม�ม� 

ณ ว�นท�� 30 ��นวาคม 2559   

ประว�ต�การท�า��ดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป� ท����านมา  : ไม�ม� 

การม�ส�วนได�เส�ยก�บบร�ษ�ท/บร�ษ�ทใหญ�/บร�ษ�ทย�อย/บร�ษ�ทร�วม หร�อน�ต�บ�คคลท��อาจม�ความข�ดแย�งในป�จจ�บ�น หร�อในช�วง 2 ป�ท����านมา  : 

   

1. เป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมในการบร�หารงาน พน�กงาน ล�กจ�าง  หร�อท��ปร�กษาท��ได�ร�บเง�นเด�อนประจ�า  ¨ เป�น 

2. เป�นผ��ให�บร�การทางว�ชาช�พ (เช�น ผ��สอบบ�ญช� ท��ปร�กษากฎหมาย)  ¨ เป�น 

3. ม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จท��ม�น�ยส�าค�ญ อ�นอาจม�ผลท�าให�ไม�สามารถท�าหน�าท��ได�อย�างเป�นอ�สระ  

(เช�น การ���อ/ขายว�ตถ�ด�บ/ส�นค�า/บร�การ/ การก��ย�มเง�น/ให�ก��ย�มเง�น)  
¨ ม� 

4. ม�ความส�มพ�นธ�ระหว�างกรรมการด�วยก�น ¨ ม� 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�ม� 

þ ไม�ม� 
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ข�อม�ลของกรรมการอ�สระท��บร�ษ�ทเสนอให�เป�น���ร�บมอบ��นทะจาก�����อห��น 

ช��อ-สก�ล  : นายส�พจน� พ�ทยพงษ�พ�ชร� 

อาย�  : 76 ป� 

ส�ญชาต�  :  ไทย 

ต�าแหน�งในป�จจ�บ�น  : กรรมการบร�ษ�ท  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการก�าก�บด�แลก�จการ 

   กรรมการอ�สระ  

ค�ณว���การ��กษา  : บ�ญช�บ�ณ��ต มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร�        

   พาณ�ชยศาสตรบ�ณ��ต มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร�                                                                                                                  

ประสบการณ�ท�างาน  : 2559 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท ท�พยประก�นช�ว�ต จ�าก�ด (มหาชน) 

(5 ป�ย�อนหล�ง)   2555 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ�นเนอย� จ�าก�ด (มหาชน) 

   2546 - ป�จจ�บ�น กรรมการบร�ษ�ท, กรรมการบร�หาร บร�ษ�ท สยาม-เบสท� เทรดด��ง จ�าก�ด 

จ�านวนป�ท��เป�นกรรมการ : 4 ป� 10 เด�อน (ด�ารงต�าแหน�งต��งแต�ว�นท�� 25 พฤษภาคม 2555 - ป�จจ�บ�น)  
การอบรมหล�กส�ตรกรรมการ : หล�กส�ตร DCP  ร��นท�� 197/2014 สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร ACP  ร��นท�� 42/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MIR  ร��นท�� 14/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MFR  ร��นท�� 17/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MIA  ร��นท�� 14/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย 

   หล�กส�ตร MFM  ร��นท�� 9/2013  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย  

   หล�กส�ตร DAP  ร��นท�� 96/2012  สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย   
การด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการ/���บร�หารในบร�ษ�ทอ��น  : 

 

ก�จการท��เป�นบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน  1 บร�ษ�ท กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท ท�พยประก�นช�ว�ต จ�าก�ด (มหาชน) 

ก�จการท��ไม�ใช�บร�ษ�ทจดทะเบ�ยน   1 บร�ษ�ท กรรมการบร�ษ�ท  บร�ษ�ท สยาม-เบสท� เทรดด��ง จ�าก�ด 

  กรรมการบร�หาร   

ก�จการท��แข�งข�น หร�อเก��ยวเน��องก�บธ�รก�จบร�ษ�ท  

อ�นอาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ต�อบร�ษ�ท  
- ไม�ม�การด�ารงต�าแหน�ง  
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การเข�าร�วมประช�มในป� 2559 : ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท  จ�านวน 7/7  คร��ง 

     ประช�มคณะกรรมการตรวจสอบ  จ�านวน 12/12  คร��ง 

     ประช�มคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการ จ�านวน  4/4  คร��ง 

ส�วนได�เส�ยในวาระการประช�ม : ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในวาระพ�จารณาอน�ม�ต�การก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป� 2560  
ส�ดส�วนห��นท����อ : จ�านวน 100,000 ห��น  

ณ ว�นท�� 30 ��นวาคม 2559  ค�ดเป�นร�อยละ 0.0060 ของจ�านวนห��นท��จ�าหน�ายได�ท��งหมด  

ประว�ต�การท�า��ดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป� ท����านมา  : ไม�ม� 

การม�ส�วนได�เส�ยก�บบร�ษ�ท/บร�ษ�ทใหญ�/บร�ษ�ทย�อย/บร�ษ�ทร�วม หร�อน�ต�บ�คคลท��อาจม�ความข�ดแย�งในป�จจ�บ�น หร�อในช�วง 2 ป�ท����านมา   : 

1. เป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมในการบร�หารงาน พน�กงาน ล�กจ�าง  หร�อท��ปร�กษาท��ได�ร�บเง�นเด�อนประจ�า  ¨ เป�น 

2. เป�นผ��ให�บร�การทางว�ชาช�พ (เช�น ผ��สอบบ�ญช� ท��ปร�กษากฎหมาย)  ¨ เป�น 

3. ม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จท��ม�น�ยส�าค�ญ อ�นอาจม�ผลท�าให�ไม�สามารถท�าหน�าท��ได�อย�างเป�นอ�สระ  ¨ ม� 

4. ม�ความส�มพ�นธ�ระหว�างกรรมการด�วยก�น ¨ ม� 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�เป�น 

þ ไม�ม� 

þ ไม�ม� 
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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถอืหุน 

 

 ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ

รอบปบัญชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน       

เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุน            

ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด      

จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให

เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

จากผูถือหุน 

 

 ขอ 29. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ      

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ       

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบ         

ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ ทองท่ีอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 

 ขอ 30. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 

หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่ และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนผู รับมอบฉันทะ          

เขาประชุม 

 

 ขอ 31. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และ   

ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน          

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนาย       

ไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ

องคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุม         

ผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน

กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคบัวาจะตองครบองคประชุม 

 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม หรือ      

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี      

แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 

\...............ขอ 32.  ในการออกเสยีงลงคะแนน………….. 
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 ขอ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

 (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

 (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ       

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคบัของบริษัท 

 (จ) การเพ่ิม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุนกูของบรษิัท 

 (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

 ขอ 33. กิจการอนัที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป          

ที่ผานมา 

 (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน 

 (5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

 (6) กิจการอื่นๆ 
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ส��งท��ส�งมาด�วยล�าด�บท�� 9 
Enclosure No.9 

ห�อง Meeting Room 1-2 
��นย�การประช�มแห�งชาต�ส�ร�ก�ต�� 

Meeting Room 1-2, 
Queen Sirikit National Convention Center 

แผนท��แสดงสถานท����ดประช�ม 
ห�อง Meeting Room 1-2 ��นย�การประช�มแห�งชาต�ส�ร�ก�ต�� 
เลขท�� 60 ถนนร�ชดา��เษกต�ดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร�งเทพมหานคร 10110 

Map of meeting venue 
Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center 
No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 
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ส��งท��ส�งมาด�วยล�าด�บท�� 9 
Enclosure No.9 การเด�นทาง/Transportation 

รถไฟฟ�าใต�ด�น MRT : 
ลงสถาน���นย�ประช�มแห�งชา��ส�ร�ก���� ทางออกท�� 3 

By MRT : 
Passenger can get off at Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3 

รถโดยสารประ��าทาง : 
สาย 136, 185, 552 

By bus : 
Route No. 136, 185, 552 

รถยนต� : 
ม����นท��จอดรถท��เช��อม��อบร�เวณโรงงานยาส�บ สามารถจอดรถได�มากกว�า 1,300 ��น และม����นท��จอดรถของสถาน�รถไฟฟ�าบ�ท�เอส 
และรถไฟฟ�าใ��ด�น MRT ณ สถาน�หล�กรวม 12 แห�ง และเด�นทาง��อมาย�ง��นย�ประช�มแห�งชา��ส�ร�ก���� โดยใช�บร�การรถไฟฟ�าบ�ท�เอส 
และรถไฟฟ�าใ��ด�น MRT ลงสถาน���นย�ประช�มแห�งชา��ส�ร�ก���� ทางออกท�� 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 Queen Sirikit National Convention Center 
Station, Exit No. 3 


