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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560  

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่สงมาดวย

ลําดับที่ 2”     

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

 วาระนี้เปนเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560       

ที่ผานการตรวจสอบ และรับรองจากผูสอบบัญชีแลว จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาเพื่อที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

 อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2560   

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน และการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทจะตองมีเงนิสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกลาวจะตอง

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัท

ที่อนุมัติใหจายเงนิปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมอีํานาจอนุมัติใหจายเงนิปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2560 จํานวน 

695,206,087 บาท (หกรอยเกาสิบหาลานสองแสนหกพันแปดสิบเจ็ดบาทถวน)   

 

\...............ท้ังนี้ ขอมลูประกอบการพิจารณา............... 
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 ท้ังนี้ ขอมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผล ประจําป 2560 แสดงไดดังนี้  

  

รายการ ป 2560 ป 2559 

1. กําไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 695,206,087 575,611,654 

2. ทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)  34,760,304 28,780,583 

3. ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ สิ้นป (บาท) 116,065,920 81,305,616 

4. กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 660,445,783 546,831,071 

5. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.17 0.30 

    5.1 เงนิปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) ไมม ี 0.10 

    5.2 เงนิปนผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุน) ไมม ี ไมม ี

6. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 283,900,000 501,000,000 

7. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (รอยละ) 40.84 87.04 

8. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารอง 

 ตามกฎหมาย (รอยละ) 

42.99 91.62 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ  

การจายเงินปนผล ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 1.  จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2560 จํานวน 34,760,304 บาท (สามสิบสี่ลานเจ็ดแสนหกหมื่น-

สามรอยสี่บาทถวน) เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิดังกลาว คิดเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 

116,065,920 บาท (หนึ่งรอยสิบหกลานหกหมื่นหาพันเการอยยี่สิบบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 2.08 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 2.  ใหจายเงินปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงระยะเวลา 12 เดือน ของป 2560 นับตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค) จํานวน 1,670,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผล  

จากผลการดําเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของป 2560 จํานวนทั้งสิ้น 283,900,000 บาท (สองรอยแปดสิบสามลานเกาแสนบาทถวน) 

โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน

ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวยังมี          

ความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

\...............วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการเลือกตั้ง............... 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ขอบังคับ ขอที่ 16. ของบริษัทกําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3       

ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอง                

ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ            

คนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

 

 สําหรับในปนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ 4 ทาน คือ 

 

ลําดับที ่ ชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  กรรมการอิสระ 

2. นายพิทักษ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท 

  กรรมการบริหาร 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นางฉัตรแกว คชเสน ี กรรมการบริษัท 

  กรรมการบริหาร 

4. นายรงัสรรค พวงปราง กรรมการบริษัท 

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

  เลขานุการบริษัท 

  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 

\...............สบืเน่ืองจากที่ประชุม............... 
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 สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนมุตัิ

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง      

เปนกรรมการบริษัท ประจําป 2561 แลว แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน และเสนอชือ่

บุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําป 2561 มายังบรษิัทแตอยางใด จึงถือวา  

ผูถือหุนไมมีความประสงคที่จะใชสิทธิดังกลาว  

 

 อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานคุณวุฒิ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีผานมาแลว 

เห็นวา นายสุพจน พิทยพงษพัชร, นายพิทักษ รัชกิจประการ, นางฉัตรแกว คชเสนี และนายรังสรรค พวงปราง เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และสมควรไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการของบริษัท 

 

 นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวลวนแตเปนผูทรงคณุวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมา

ก็ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี รวมถึงเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด, 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทาน และนิยามของคําวา “กรรมการอิสระ” มีรายละเอียดปรากฏตาม 

“สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 3 และ 4” 

 

 อนึ่ง กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทดังกลาวไดผานการพิจารณาในเบื้องตนจากที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง  

เปนกรรมการสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม คือ 

 

ลําดับที ่ ชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  กรรมการอิสระ 

2. นายพิทักษ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท 

  กรรมการบริหาร 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

\...............ลําดับที ่3. นางฉัตรแกว............... 
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ลําดับที ่ ชื่อกรรมการ ตําแหนง 

3. นางฉัตรแกว คชเสน ี กรรมการบริษัท 

  กรรมการบริหาร 

4. นายรงัสรรค พวงปราง กรรมการบริษัท 

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

  เลขานุการบริษัท 

  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 คณะกรรมการบรษิัทขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทคาตอบแทน ป 2561 (คงเดิม) ป 2560 

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 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอคร้ัง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑลบริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑลบริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

\...............ประเภทคาตอบแทน............... 
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ประเภทคาตอบแทน ป 2561 (คงเดิม) ป 2560 

4. คาตอบแทนพิเศษ  

 หรือโบนัส 

    4.1 ประธาน 

 

    4.2 กรรมการ 

 

 

จะไดรับเพ่ิมอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ 

หรือโบนัสที่กรรมการไดรบั 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ ทั้งนี้ คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

 

 

จะไดรับเพ่ิมอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ 

หรือโบนัสที่กรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ ทั้งนี้ คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

5. ประกันความรับผิด 

   ของกรรมการ และ 

   ผูบรหิารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 

6. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทคาตอบแทน ป 2561 (คงเดิม) ป 2560 

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 ตอคร้ัง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอคร้ัง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

\...............คณะกรรมการตรวจสอบ............... 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2561 (คงเดิม) ป 2560 

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 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บรษิัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2561 (คงเดิม) ป 2560 

1. เบี้ยประชุม 

  1.1 ประธาน 

  

  1.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทน ป 2561 (คงเดิม) ป 2560 

1. เบี้ยประชุม 

   1.1 ประธาน 

  

  1.2 กรรมการ 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอครั้ง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

\...............อยางไรก็ด ีการกําหนดคาตอบแทน............... 
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 อยางไรก็ดี การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2561 ไดผานการพิจารณาอยางถี่ถวน และรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทแลว โดยเปรยีบเทียบ และอางอิงจากกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง ยังไดพิจารณาขอมูลจากการขยายตัว

ทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทโดยละเอียดแลวดวยเชนกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนตามอัตราที่เสนอ พรอมทั้งเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจ  

ในการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

 

 อนึ่ง การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 นั้น ไดผานการพิจารณาในเบื้องตนจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน คร้ังท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เรียบรอยแลว 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 โดยให

เปนไปตามรายละเอียดที่เสนอขางตน และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน     

ที่กรรมการแตละรายจะไดรบัตามที่นําเสนอ 

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีในปจจุบันมีความเปนอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับที่นาพอใจ 

รวมทั้งยังสามารถจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณา 

เพ่ือที่จะนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้ จาก บริษัท ไพรซ- 

วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 

ลําดับที ่ ชื่อ เลขที่ใบอนุญาต 

1. นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสขุ 4599  

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย 6552  

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795  

4. นายวิเชียร กิ่งมนตร ี 3977 

  

 ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ   

ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

 

\...............ท้ังน้ี นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสขุ............... 
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 ท้ังนี้ นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2557 

สวน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย, นายพงทวี รัตนะโกเศศ และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท 

 

 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวสามารถจัดหาผูสอบบัญชี          

รับอนุญาตรายอื่นแทนได และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 5,494,000 บาท (หาลานสี่แสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) ซึ่งคาตอบแทน

ดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบรษิัท และบริษัทยอยดวย   

 

 ท้ังนี้ คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นจากปกอน เปนจํานวน 1,166,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)  

หรือรอยละ 27 ซึ่งเปนไปตามปรมิาณรายการคาของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น 

 

 ขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 แสดงไดดังนี้ 

 

คาธรรมเนียม ป 2561 ป 2560 

คาสอบบัญชีประจําป  4,132,000 บาท 3,245,000 บาท 

คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส  1,362,000 บาท 1,083,000 บาท 

คาบริการอื่น  ไมม ี ไมม ี

รวมทั้งสิ้น 5,494,000 บาท 4,328,000 บาท 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   

โดยมีคาตอบแทนเปนเงนิจํานวน 5,494,000 บาท (หาลานสี่แสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํา

รายงานสอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบริษัท และบริษัทยอยดวย  

 

ลําดับที ่ ชื่อผูสอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต 

1. นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสขุ 4599 

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย 6552 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 

4. นายวิเชียร กิ่งมนตร ี 3977 

 

 ท้ังนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวจัดหาผูสอบบัญชี           

รับอนุญาตรายอื่นแทนได 

 

\...............อนึ่ง การแตงตั้งผูสอบบัญชี............... 
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 อนึ่ง การแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 นั้น ไดผานการพิจารณาในเบ้ืองตน

จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เรยีบรอยแลว  

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนีจ้ะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู  

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษัทมีความประสงคที่จะออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่

เทียบเทา โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้  

  

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนของบรษิัท และ/หรือการจัดหาเงนิทุนที่เหมาะสม และสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

และ/หรือเพ่ือการดําเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทตอไปในอนาคต และ/หรือเพ่ือชําระคืนหุนกู 

และ/หรือไถถอนหุนกู หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท : หุนกูทุกประเภท และรูปแบบ ไมวาจะเปนชนิดระบุชื่อผูถือ หรือไมระบุชื่อ มีหรือไมมีหลักประกัน หรือ       

ผูค้ําประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงนิตนคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถถอน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ หรือเปนหุนกูอนุพันธ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว และปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

สกุลเงนิ : เงนิบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศในจํานวนเทียบเทา 

มูลคารวมของหุนกู : ไมเกิน 2,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเทา ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกู

เพ่ิมเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุนกูเพ่ือทดแทนหุนกูเดิมท่ีมีการไถถอนไปแลวไดภายในวงเงนิดังกลาว 

โดยหุนกูที่บริษัทออกและเสนอขายแลวแตยังไมไดมีการไถถอน ไมวาในขณะใดขณะหนึ่ง จะตองมีจํานวน  

ไมเกินวงเงินดังกลาวขางตน (Revolving Basis) 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ ตอประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด

และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ       

ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนอื่นใด ตามความหมายที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยที่เกี่ยวของ ไมวาท้ังจํานวน หรือแตบางสวน โดยเสนอขายคราวเดียว 

หรือหลายคราวก็ได และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และ/หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะออกและ   

เสนอขายหุนกูในคราวนั้น 

 

\...............อัตราดอกเบี้ย............... 
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อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู และปจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนไปตามขอตกลง 

และเงื่อนไขของหุนกูที่ไดออกและเสนอขายในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ       

ตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของที่มีผลใชบังคับในขณะออกและเสนอขายหุนกูในคราวนั้น 

อายุ : สําหรับหุนกูระยะสั้น ไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาว ไมเกิน 10 ป โดยขึ้นอยูกับสภาวะตลาด 

ในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ และเปนไปตามขอตกลง และเงื่อนไขของหุนกู

ที่ไดออกและเสนอขายในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของที่มี   

ผลใชบังคบัในขณะออกและเสนอขายหุนกูในคราวนั้น 

การไถถอนกอนกําหนด : ผูถือหุนกูอาจมี หรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคนืกอนกําหนด และบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคนื

กอนกําหนด ท้ังน้ี เปนไปตามขอกําหนด และเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

เงื่อนไขอื่นๆ : ใหคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ มอบหมาย มีอํานาจ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1)  พิจารณา กําหนด แกไข และ/หรือเปลี่ยนแปลง ขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของ

 กับการออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง เชน ประเภท ชื่อ อายุ การไถถอน มูลคาที่ตราไว ราคา

 เสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู การลงนามในขอกําหนดวาดวยสิทธิและ

 หนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไม

 จํากัดเพียง วิธีการออกและเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การจดทะเบียนใน      

 ตลาดรองใดๆ (ถามี) รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออก

 และเสนอขายหุนกูใหสาํเรจ็ และเปนไปตามที่กฎหมาย กําหนด 

2)  แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือสถาบัน

 การจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณี

 ที่จะตองมีการแตงตั้งตามกฎเกณฑที่เก่ียวของ หรือในกรณีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 

3) ติดตอ เจรจา ตอรอง เขาทํา ลงนาม และ/หรือแกไขสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา 

 Placement Agreement และ/หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดจนมีอํานาจ      

 ในการติดตอ เจรจา ตอรอง ตกลง และ/หรือแกไขอัตราคาตอบแทน และคาใชจายของสัญญาตางๆ 

 ขางตน การใหขอมูล การจัดทําและย่ืนคําขอ และเอกสารหลักฐานตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการ

 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของ และ/หรือบุคคลอื่นใด     

 ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจนการรับรองการดําเนินงานตางๆ ที่ผานมา

 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนกู และการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและ

 เสนอขายหุนกูน้ันใหสําเร็จลุลวงไดทุกประการ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

  

\...............อนึ่ง ที่ประชุมใหญวสิามัญผูถอืหุน............... 
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 อนึ่ง ท่ีประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท

ออกและเสนอหุนกูในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท โดยบริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูไปแลวจํานวน 3,400 ลานบาท ซึ่งหุนกูดังกลาวยังไม

ครบกําหนดไถถอน โดยจะคงเหลือวงเงินอีกจํานวน 600 ลานบาท ตามรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ครั้งที่ วันท่ีเสนอขาย 
มูลคาการออก 

(ลานบาท) 

ยอดคงคาง  

(ลานบาท) 

อาย ุ

(ป) 
วันครบกําหนดไถถอน 

1/2559 19 กุมภาพันธ 2559 1,500 1,500 3 19 กมุภาพันธ 2562 

2/2559 8 กรกฎาคม 2559 100 100 3 8 กรกฎาคม 2562 

3/2559 1 สิงหาคม 2559 100 100 3 1 สิงหาคม 2562 

1/2560 28 กันยายน 2560 1,000 1,000 3 28 กันยายน 2563 

2/2560 15 ธันวาคม 2560 700 700 5 15 ธันวาคม 2565 

รวมจํานวน 3,400 3,400   

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

 อนุมัติใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 

2,000 ลานบาท หรือในสกุลเงนิอื่นในจํานวนที่เทียบเทา โดยมีรายละเอียดตามท่ีนําเสนอ  

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  

 เนื่องจากไดมีคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวก      

ในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกําหนดใหมีการยกเลิกมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 

 

 “มาตรา 100 ผูถือหุนคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด    

จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเร่ือง และเหตุผลในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน        

นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน หรือ          

ผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา            

ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถอืหุนที่คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปน

ที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

\...............ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอืหุน............... 
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 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองคร้ังใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม

ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือหุนตามวรรคสอง ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ

จัดใหมีการประชุมในคร้ังนั้นใหแกบริษัท” 

 

 และเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติฉบับดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ

บริษัท ขอ 28. โดยสรปุสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเตมิขอบังคบั ขอ 28. มีดังตอไปนี้  

 

ขอบังคับฉบับปจจุบัน ขอบังคับสวนท่ีเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 

ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท                 
 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการ

ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน

นับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได       

ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด จะเขาชื่อ

กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก

ประชุ มไ ว ใ หชั ด เจนในหนั งสื อดั งกล าวด ว ย ในกรณีนี้ ใ ห

คณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการ

ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่ง

หรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวารอยละ 

10  1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน      

ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด   

ก็ได แตตองระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให

ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการ      

ตองจัดใหมีการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดอืน45 วันนับแตวันที่

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุน

คนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเอง   

ก็ไดภายใน 45 วัน นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจาก

การจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะ

ผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุม      

ไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 31 ของขอบังคับ    

ฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรบัผิดชอบชดใชคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท 

\...............ท้ังนี้ รายละเอียดของขอบังคับ............... 
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 ท้ังนี้ รายละเอียดของขอบังคับในสวนที่มิไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมใหคงไวตามเดิม 

  

 นอกจากนี้ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให ประธานเจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

และ/หรือบุคคลที่ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ มอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการแกไข และ

เพิ่มเติมถอยคําในขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติมในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดมีคําสั่ง และ/หรือคําแนะนําใหแกไขถอยคํา       

บางประการในเอกสารดังกลาว 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 28. และ            

การมอบอํานาจตามท่ีนําเสนอ 

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี)  

 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหผูถือหุน

ลงทะเบียนเขาประชุมตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจําตัว 

ประชาชน หรอืเอกสารที่ทางราชการออกให โดยตองมีรูปถายปรากฏบนเอกสารดังกลาวกอนเขารวมประชุม 

 

 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุม และ     

ออกเสียงแทน กรุณากรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 5” หรือ         

ทานผูถือหุนสามารถ Download ไดท่ีเว็บไซตของบริษัท www.ptgenergy.co.th และปดอากรแสตมปใหถูกตองเรียบรอย สําหรับ        

ผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขารวมประชุม ตองนําเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงตนในการเขารวมประชุม ตามรายละเอียดใน “สิ่งที่สงมาดวย       

ลําดับที่ 6” และสงมอบใหแกประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ กอนเขารวมประชุม  

 

 ในการนี้ ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวตามรายชื่อ

ดังตอไปนี้ เปนผูรบัมอบฉันทะ   

 

\...............ลําดับที่............... 
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ลําดับที ่ ชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท 

  กรรมการอิสระ หรือ 

2. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน กรรมการบริษัท 

  กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  กรรมการอิสระ 

 

 ทั้งนี้ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่ปดอากรแสตมปถูกตองเรียบรอย พรอมเอกสารประกอบไปที่ “สํานักเลขานุการบริษัท” 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โดยใหถึงบริษัทกอนวันที่ 19 เมษายน 2561 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม                

ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกลาว ปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7” 

 

 อนึ่ง เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน กรุณาศึกษาคําชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นํามาแสดง

กอนเขาประชุมผูถือหุน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม         

ผูถือหุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 6 และ 8” หากทานมีขอสงสัย หรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถ

สอบถามไดท่ี “สํานักเลขานุการบรษิัท” หมายเลขโทรศัพท 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 # 165 และ 258 ในวัน และเวลาทําการ  

 

 เพ่ือสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งขอซักถามตอคณะกรรมการในเร่ืองที่เกี่ยวกับบริษัท      

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

เลขท่ี 90 อาคารซดัีบเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร (10310) หรือ E-mail : 

ir@pt.co.th   

 

ลําดับที ่ รายการ 

1. ขอซักถาม หรอืขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และขอมูลประกอบ (ถามี)    

2. ชื่อ-นามสกุล 

3. จํานวนหุนที่ถือ 

4. ที่อยูที่สามารถติดตอได 

5. หมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

6. หมายเลขโทรสาร (ถามี)   

7. E-mail (ถามี) 

 

 ท้ังนี้ สามารถสงขอซักถามไดตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2561 - วันที่ 13 เมษายน 2561 

 

\...............สาํหรับผูถอืหุนทานใด............... 
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 สําหรับผูถือหุนทานใดประสงคจะรับรายงานประจําป (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเลม กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล พรอมรายละเอียด

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

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

    พล.ต.อ. 

 
 

( สุนทร ซายขวัญ ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุน ประจําป 2560 

 ของ  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

ประชุมวันท่ี 21 เมษายน 2560 

เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

              

 

กอนเร่ิมการประชุม 

 

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

ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม มีดังนี ้

 

กรรมการ 

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวญั ประธานกรรมการบรษิัท  

กรรมการอิสระ 

2. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการบรษิัท  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

กรรมการอิสระ 

3. นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบรษิัท  

 ประธานกรรมการบรหิาร 

4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

5. นายพิทักษ รัชกิจประการ กรรมการบรษิัท 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูจัดการใหญ 

6.  นางฉัตรแกว คชเสน ี กรรมการบรษิัท  

กรรมการบริหาร 

7.  นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ กรรมการบริษัท 

8. รองศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ กรรมการบรษิัท  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

\...............9. นายไกรรวี ศิรกิุล............... 
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9. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบรษิัท 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

10. นายรังสรรค พวงปราง กรรมการบรษิัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

 

ผูบริหารระดับผูอํานวยการ 

1. นายชัยวฒัน เลิศวนารินทร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นางสุขวสา ภชูัชวนชิกุล ผูอาํนวยการ ฝายจัดซือ้ 

3. นายธาตร ีเกิดบุญสง ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

4. นายสุรศักดิ ์สงวรกุลพันธุ ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบริหารทรพัยากรบุคคล 

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายปฏิบตักิาร 

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายประกันและบริหารระบบคุณภาพ 

5. นายชัยทัศน วันชัย ผูอาํนวยการ สายงานปฏิบติัการสถานี 

  รักษาการ ผูอํานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจสถานี 

6. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ ผูอาํนวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นายสุวัชชัย พิทักษวงศาภรณ ผูอาํนวยการ ฝายการขาย 

8. นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผูอํานวยการ ฝายสือ่สารองคกร 

9. นางวิภา บญุปาลติ ผูอํานวยการ ฝายบริหารท่ัวไป 

10. นายยุทธศิลป พิพฒันนวกิจ ผูอํานวยการ ฝายวิศวกรรม 

11. นายสณัธิต ิสภุานุสร ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจขนสง 

 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

1. นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข บรษิัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 

1. นางกิดานันท ชุมวัฒนะ บรษิัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากัด 

 

จากน้ันประธานฯ มอบหมายใหเจาหนาที่แจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 115 ราย      

ถือหุนรวมกันเทากับ 351,476,712 หุน และมีผูรบัมอบฉันทะแทนผูถือหุน จํานวน 574 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 804,710,290 หุน 

รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการรบัมอบฉันทะทั้งสิ้น 689 ราย ถือหุนรวมกันท้ังหมด 1,156,187,002 หุน คิดเปน

รอยละ 69.2328 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบรษิัท 

 

\...............จากนั้นเจาหนาทีไ่ดชี้แจงวิธีการ............... 
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จากนั้นเจาหนาที่ไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

 

1. ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนเสยีง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงได ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับ ณ เวลา

ลงทะเบียน 

 

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

เพื่อรับรอง วาระที่ 2 เปนวาระเพ่ือรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 7 เปนวาระเพ่ืออนุมัติ และวาระที่ 8 เปนวาระเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่นๆ (ถามี) ซึ่งผูถือหุนอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนแกบริษัท ทั้งนี้  

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

ลงคะแนน 

ข. วาระที่ 6 ซึ่งเปนวาระการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ มติตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3     

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม 

ผูถือหุนที่เห็นดวย ไมตองกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง      

ใหกาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองที่ประสงค พรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และ  

สงมอบใหแกเจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือนําไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเวน สําหรับการมอบฉันทะซึ่งผูมอบฉันทะมีคําสั่งระบุ     

การลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตเวลาที่  

ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 

ทั้งน้ี บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวา

เปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย โดยบริษัทจะแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระสิ้นสุดลง 
 

สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกรายที่เขารวมประชุม ท้ังกรณีที่ผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระ

ดังกลาว และเพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว สวนบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย บริษัท

จะเก็บหลังจากปดการประชุม โดยขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกทานชวยกรุณาสงใหกับเจาหนาที่ของบริษัท

กอนออกจากหองประชุม 

 

4. หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถ

สอบถามในวาระนั้นๆ ได แตหากผูถือหุนมีขอซักถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับระเบียบ

วาระการประชุม ขอใหสอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ เสร็จสิ้นแลว โดยขอใหผูถือหุนบอกชื่อ

และนามสกุล และเขาประชุมในฐานะผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะกอนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการบันทึก

การประชุม 

 

\...............ทั้งน้ี หากผูถอืหุนทานใดประสงค............... 
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ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดประสงคจะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุม 

เพื่อเจาหนาที่บรษิัทจะไดหักคะแนนของผูถือหุนดังกลาวออกจากระบบกอน โดยรายละเอียดการนับผลการลงคะแนน

เสียงจะเปนไปตามท่ีระบุในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 ซึ่งแนบทายหนังสือเชิญประชุม 

 

เริ่มการประชุม 

 

ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุม และไมมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเปนตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให      

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด โดย นางสาวพนิดา วองศรียานนท เปนตัวแทนในการนับคะแนนแทน 

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 - ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559          

ใหที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

ครั้งน้ีแลว 

 จากนั้นประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม 

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ตามที่เสนอ     

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เห็นดวย จํานวน  1,156,763,202  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําป 2559 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 ตอที่ประชุม โดย นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2559 

ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว ใหที่ประชุมรบัทราบในเร่ืองตางๆ สรปุไดดังตอไปนี้ 

 นายพิทักษ รัชกิจประการ ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบรษิัท ประจําป 2559 ในเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

 

\...............บริษัทมีการขยายตัวของจํานวน............... 
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 บริษัทมกีารขยายตัวของจํานวนสถานีบริการน้ํามันมากที่สุดเม่ือเทียบกับผูคารายอื่น โดยในป 2559 มีจํานวนสถานีบริการ

น้ํามัน รวมทั้งสิ้น 1,407 สาขา โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก จากในป 2555 ที่มีเพียงจํานวน 574 สาขา ซึ่งทําใหเห็นไดวาบริษัทสามารถ

จะขยายจํานวนสถานีบริการใหมีจํานวนเพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 800 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปเทานั้น โดยในสวนของสถานีบริการน้ํามัน 

แฟรนไชส ก็จะมีการเพิ่มจํานวนจาก 177 สาขา มาเปน 213 ในป 2559 ดังนั้น จึงอาจแยกใหเห็นถึงจํานวนของการประกอบธุรกิจ

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และสถานีบริการจําหนายแกสปโตรเลียมเหลว LPG ไดดังน้ี 

 1. สถานีบริการน้ํามันที่ดําเนนิธุรกิจโดยบริษัท จํานวน 1,136 สาขา 

 2.  สถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินธุรกิจโดยผูแทนจําหนาย จํานวน 213 สาขา 

 3. สถานีบริการจําหนายแกสปโตรเลยีมเหลว LPG จํานวน 31 สาขา 

 4. สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และแกสปโตรเลียมเหลว จํานวน 27 สาขา  

 กําไรกอนหักภาษี ดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) อยูที่ 2,749 ลานบาท มีอัตราสูงขึ้นถึงรอยละ 

60 จากปที่แลว นอกจากนั้นยังมีกําไรสทุธิอยูท่ี 1,073 ลานบาท สูงขึ้นถึงรอยละ 65 จากปที่แลว 

 สําหรับ PT Max Card มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนสมาชิกถึง             

5.6 ลานราย 

 ในสวนน้ํามันเคร่ือง PT Maxnitron มีผลตอบรับจากผูบริโภคเปนที่นาพอใจอยางย่ิง โดยสามารถจําหนายสินคาผาน

สมาชิก PT Max Card ไดเกือบ 9 แสนลิตร โดยประมาณ จากเปาหมายที่กําหนดไว 1 ลานลิตร  

 ทั้งนี้ บริษัทไดรับรางวัล Best Company Performance Awards สําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพย        

ตามราคาตลาด ระหวาง 10,000-30,000 ลานบาท และไดรับรางวัล Best CEO Awards ซึ่งการไดรับรางวัลดังกลาว ลวนเปนผลมาจาก

การที่พนักงานทุกคนไดมีความรวมมือรวมใจ และทุมเทการทํางานใหกับองคกรอยางตอเนื่องในตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา รวมไปถึง

การไดรับอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต และการไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกร    

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด (TRIS Rating) โดยมีการปรับเพ่ิมอันดับเครดิตของบริษัท จากอันดับ “BBB” มาเปน “BBB+”         

เปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งบริษัทยังไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2559 โดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ใหอยูในระดับ “ดีมาก (Very Good)” 

 นอกจากนี้ บริษัทมีการดําเนินโครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ” เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง 

โดยปจจุบันไดดําเนินโครงการรวมเปนระยะเวลา 4 ปแลว และบริษัทมีโครงการสําหรับการบริจาคเงินไดจากการจําหนายน้ํามัน

เชื้อเพลิงเปนจํานวน 5 สตางค ในทุกๆ 1 ลิตร รวมเปนระยะเวลา 1 เดือน ใหกับมูลนิธิพระดาบส ซึ่งจะมีการนําสงเงินสมทบ        

ตามโครงการดังกลาวใหกับมูลนิธิพระดาบส เปนจํานวนไมนอยกวาปละ 15 ลานบาท  

 อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรม “CSR Safety by PT Station” โดยบริษัทไดประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการ      

เพ่ืออบรม เผยแพรความรู และฝกหัดเร่ืองการดับเพลิงขั้นตนใหกับโรงเรียนตางๆ ที่อยูในเขตพื้นที่ตางจังหวัด และโครงการ “พีที     

จิตอาสา” ดวยการสนับสนนุ และสงเสรมิใหบรรดาพนักงานของบริษัทรวมกันบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ดวยการเดินทางไป

ทําความสะอาดวัด โรงเรียน และสถานที่ตางๆ ฯลฯ 

 สําหรับยอดการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petrol Sales Volume by Channel) ในป 2559 มีจํานวนประมาณ 

2,860 ลานลิตร โดยเตบิโตขึ้นจากป 2558 ที่มียอดการจําหนายอยูที่ประมาณ 2,237 ลานลิตร ซึ่งหากจะแยกพิจารณาเปนรายไตรมาสแลว 

ในป 2559 บริษัทจะมียอดการจําหนายในไตรมาสที่ 4 อยูท่ีประมาณ 734 ลานลิตร โดยเติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ของป 2558         

ที่มียอดการจําหนายอยูที่ประมาณ 592 ลานลิตร ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมของบริษัทมีอัตราการเติบโตขึ้นอยูตลอดเวลา 

 

\...............สําหรับสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น............... 
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 สําหรับสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมขึ้น (Market Share by Sales Volume Through all Channels) จากการจําหนาย

ผลิตภัณฑปโตรเลียมในทุกชองทาง เชน การขายปลีกผานสถานีบริการน้ํามัน, การขายสงผานกลุมผูคาน้ํามันรายอ่ืน และกลุมอุตสาหกรรม 

โดยจากเดิมบริษัทเคยมีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 6.76 ในป 2557 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 7.69 ในป 2558 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 

8.76 ในป 2559  

 สําหรับปริมาณการจําหนายน้ํามันตอเดือนตอสาขา (COCO Same Store Sales) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11         

จากปที่แลว ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจําหนายน้ํามันตอเดือนตอสาขา (COCO Same Store Sales) ดังกลาว         

เปนผลมาจากจํานวนสมาชิก PTG Max Card ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสมาชิก PT Max Card ประมาณ 5.6 ลานราย ในป 2559 

เพ่ิมขึ้นจากสมาชิกประมาณ 3.8 ลานราย ในป 2558 และจากจํานวนสมาชิกประมาณ 2.4 ลานราย ในป 2557 ทั้งนี้ คาดการณวา    

ในปลายป 2560 จะมีจํานวนสมาชิกอยูที่ประมาณ 7.4 ลานราย ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นปละ 1.8 ลานราย หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 

ราย โดยยอดขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรอยละ 69 มาจากสมาชิก PT Max Card และคาดการณวา บริษัทนาจะมีอัตราการเติบโตของ

สัดสวนยอดขายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานสมาชิก PT Max Card ที่จะเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 3 ตอป ในระยะเวลา 3-5 ป ขางหนา  

 นอกจากจํานวนสมาชิก PT Max Card ที่เพิ่มขึ้นแลวนั้น แบรนด PT เร่ิมเปนที่รูจัก และเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น           

วัดไดจากการขยายจํานวนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีสัดสวนการ

บริโภคน้ํามันรอยละ 32 ของทั้งประเทศ โดยคาดการณป 2560 จะยังคงรักษาระดับการเติบโตของปริมาณการจําหนายน้ํามันตอเดือน

ตอสาขา (COCO Same Store Sales) ท่ีรอยละ 11-12 

 ในสวนของการท่ีบริษัทเขาไปลงทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจตามโครงการพิเศษตางๆ นั้นสามารถสรปุรายละเอียดไดดังนี้  

 1. การลงทุนในธุรกิจปาลมคอมเพล็กซ (Palm Complex) 

 บริษัทจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตไดจริงในชวงประมาณเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2560 นี้       

โดยโรงงานผลิตไบโอดีเซล จะมีกําลังการผลิตอยูที่ประมาณ 450,000 ลิตรตอวัน และมีกําลังการผลิตน้ํามันพืชเพื่อบริโภคอยูที่

ประมาณ 200,000 ลิตรตอวัน 

 2. การลงทนุในธุรกิจเอทานอล  

 โดยปกติแลว เอทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลังจะมีตนทุนที่สูงกวาเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ําตาล แตดวย

เทคโนโลยีจาก บริษัท ซัปโปโร โฮลดิ้ง จํากัด บรษิัทจะสามารถผลิตเอทานอลจากกากมันสําปะหลัง ซึ่งมีตนทุนต่ํากวาเอทานอลที่ผลิต

จากกากน้ําตาล โดยจะมีกําลังการผลิตวันละ 200,000 ลิตร แตในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบ

อื่นนอกเหนือจากกากมันสําปะหลังเปนการเพ่ิมเติม 

 จากนั้น นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559       

ใหที่ประชุมรับทราบในมิติทางดานการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2559 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว ใหที่ประชุมรับทราบในเรื่องตางๆ สรปุไดดังตอไปนี้ 

 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2559 บริษัทมีอัตราการเตบิโตของรายไดจากการขายและบริการ อยูที่รอยละ 13 เมื่อเทียบไตรมาสที่ 3 

ของป 2559 และมีอัตราเติบโต คิดเปนรอยละ 35 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของป 2558 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขาย

และบริการในป 2559 เทียบกับป 2558 อยูที่รอยละ 20 อยางไรก็ดี บริษัทมุงเนนที่จะขยายเขาสูธุรกิจ Non-oil ใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือมา

รองรับผลกระทบตางๆ ที่เปนสาเหตุทําใหปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมลดลง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

และนโยบายที่บริษัทกําหนดไว 

 

\...............สําหรับกําไรกอนหักภาษี............... 
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 สําหรับกําไรกอนหักภาษี ดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากประมาณ 

1,718 ลานบาท มาเปนประมาณ 2,749 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 60 เมื่อเทียบจากปที่แลว และในสวนของกําไรสุทธิ 

(Net Profit) ก็เชนกัน บริษัทมีอัตราการเติบโตรอยละ 65 กลาวคือ จากในป 2558 ที่มีกําไรสุทธิ 651 ลานบาท มาเปนกําไรสุทธิ 

1,073 ลานบาท ในป 2559 บริษัทมีการบริหารจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพ จากการที่บริษัทเปนผูคาน้ํามันเพียงรายเดียวที่มีธุรกิจ

ขนสงน้ํามันเชื้อเพลงเปนของตนเอง ทําใหบริษัทมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนทุนทางภาคการขนสงใหลดต่ําลงได นอกจากนั้น

การที่บริษัทมีปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทมีอํานาจเจรจาตอรองกับคูคา และ            

ผูจัดจําหนายไดมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น จากการที่บริษัทมีความสามารถในเชิงของการบริหารจัดการคงคลัง (Stock) ของน้ํามันเชื้อเพลิง

ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนนี้ ก็ยิ่งทําใหบริษัทสามารถจะควบคุมอัตราการทําผลกําไรไดดีขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขของ

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) ตามที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ก็จะแสดงใหเห็นถึงอัตราของการ

เติบโตไดอยางชัดเจน 

 ในสวนของสภาพคลองทางธุรกิจนั้น สืบเนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจแบบคาปลีก (Retail) ที่มีการคาขายกันเปนเงินสด     

แตในขณะเดียวกันบริษัทจะไดรับสินเชื่อ (Credit) จากบรรดาผูจําหนายรายตางๆ ซึ่งจากปจจัยเหลานี้เองจึงสงผลใหบริษัทมีสภาพคลอง

ทางธุรกิจคอนขางสูง  

 สําหรับในสวนของภาระหน้ีของบริษัทนั้น โดยสวนใหญจะเปนเจาหนี้ทางการคา โดยถาคํานวณหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย    

ตอสวนของผูถือหุน จะเห็นวามีอัตราสวนอยูที่ 0.87 เทา เทานั้น 

  ทั้งนี้ สําหรับแผนเงนิลงทุนของบริษัทในป 2560 นี้ บริษัทไดกําหนดงบประมาณรวมเปนจํานวน 5,000 ลานบาท โดยแยกเปน 

จํานวน 3,500 ลานบาท สําหรับการขยายธุรกิจสถานีบริการ, จํานวน 500 ลานบาท สําหรับการขยายธุรกิจ Non-oil และจํานวน 

1,000 ลานบาท สําหรับการลงทนุในธุรกิจดานอื่นๆ ที่มาสนับสนุนธุรกิจปจจุบันของบริษัท 

 ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานของ

คณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 ดังกลาว 

 ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้เปนเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดของขอมูลงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตอท่ีประชุม โดย นายพิทักษ รัชกิจประการ 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

ครั้งนี้แลว ใหที่ประชุมรับทราบ โดยผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย นางสาวอมรรัตน          

เพิ่มพูนวัฒนาสุข ไดแสดงความเห็นตองบการเงนิวา เปนงบการเงนิที่ไมมีเงื่อนไข 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

\...............มติ - ทีป่ระชุมพิจารณาแลว............... 
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มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีเสนอ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เห็นดวย จํานวน  1,194,152,018  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  102,500  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2559 

 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

- ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2559 ตอที่ประชุม โดย    

นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท ขอ 40. 

กําหนดไววา หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบง     

เงินปนผล โดยหากบริษัทไมมีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายการจายเงินปนผล             

ของบริษัทได ทั้งน้ี นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทใหที่ประชุมทราบ โดยสรุปไดดังน้ี 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกลาว

จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของ

คณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบ     

ในการประชุมคราวตอไป 

ในการน้ี นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงขอมูลประกอบการ

พิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลประจําป 2559 ตอที่ประชุม ดังน้ี 

 

\...............รายการ............... 
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รายการ ป 2559 ป 2558 

1. กําไรสุทธิของบริษัท (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. กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 546,831,071 322,997,994 

5. เงนิปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.30 0.20 

    5.1 เงนิปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 

(บาท/หุน) 

0.10 

 

ไมม ี

    5.2 เงนิปนผลประจําป จากผลการดาํเนินงาน 6 เดือนหลังของป 

(บาท/หุน) 

0.20 ไมม ี

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

7. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (รอยละ) 87.04 98.24 

8. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท 

   หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (รอยละ) 

91.62 103.41 

 

หลังจากนั้น นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงนิปนผล ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2559 จํานวน 28,780,583 บาท (ยี่สิบแปดลานเจ็ดแสน-    

แปดหมื่นหารอยแปดสิบสามบาทถวน) เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิดังกลาว คิดเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 81,305,616 บาท (แปดสิบเอ็ดลานสามแสนหาพันหกรอยสิบหกบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 1.72 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

2. จายเงินปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทใน 6 เดือนหลังของป 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559     

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทใน 6 เดือนหลังของป 2559 ทั้งส้ินจํานวน 334,000,000 บาท (สามรอยสามสิบสี่ลานบาทถวน) โดยจะจายใหแก

ผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมดุทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ

เงินปนผล (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผล     

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

นอกจากนี้ นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา บริษัท

ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ 6 เดือนแรกของป 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลทั้งสิ้นจํานวน 

167,000,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเจ็ดลานบาทถวน) ซึ่งไดจายแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2559 โดยเมื่อรวมกับ         

เงินปนผลระหวางกาลดังกลาว จะทําใหเงินปนผลประจําป 2559 รวมเปนอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) รวมเปนเงินปนผล

ประจําป 2559 ทั้งสิ้นจํานวน 501,000,000 บาท (หารอยหนึ่งลานบาทถวน) 

 

\...............จากนั้น ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวา............... 
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จากนั้น ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ  

เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2559 ดังกลาว รวมทั้งรบัทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ     

เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เห็นดวย จํานวน  1,194,254,520  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

- ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง         

ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 

1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก    

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตาํแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือก

เขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 สําหรับในปนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ 3 ทาน คือ  

 1. นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช  กรรมการบรษิัท 

      ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ  กรรมการบริษัท 

 3. นายไกรรวี ศิริกุล   กรรมการบรษิัท 

      กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ ประธานฯ ไดเชิญ

กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจากหองประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทมีความตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม 

โดยขอใหพิจารณาเปนรายบุคคล 

 

\...............สบืเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท............... 
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 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ไดมีมติเปนเอกฉันท

อนุมัติหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ประจําป 2560 แลว แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําป 2560 มายังบริษัท     

แตอยางใด  

 อยางไรก็ดี กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไดผานการพิจารณาในเบ้ืองตนจากที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เรยีบรอยแลว  

 อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานคุณวุฒิ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงระยะเวลา           

ที่ผานมาแลว เห็นวา นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช, นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ และนายไกรรวี ศิริกุล เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

และสมควรไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการของบรษิัท 

 นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท และ        

ที่ผานมาก็ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี รวมถึงเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ        

บริษัทมหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ        

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ     

เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และตามนิยามของคําวา “กรรมการอิสระ” ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน      

พรอมหนังสอืเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 จากนั้น ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ

ชุดยอยเชนเดิม 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนงอื่นในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม ตามท่ีเสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

1. นายพงษศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงท้ังหมดของ     

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและประธาน

กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

เห็นดวย จํานวน  1,093,929,520  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  25,000  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

\...............2. นางจรัสลักษณ............... 
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  2. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงท้ังหมด      

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง          

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
 

เห็นดวย จํานวน  1,116,380,380  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  25,000  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

  3. นายไกรรวี ศิริกุล ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน            

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ     

กํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อกีวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  

เห็นดวย จํานวน  1,193,848,020  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9680 

ไมเห็นดวย จํานวน  381,500  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0319 

งดออกเสียง จํานวน  25,000  เสียง     

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

 จากนั้นเจาหนาที่ไดเชญิกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาสูหองประชุม 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 

- ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 ตอที่ประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 ซึ่งรายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหแก

ผูถือหุนแลว สรุปไดดังนี ้
 

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 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอครั้ง 

 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอคร้ัง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

\...............ประเภทคาตอบแทน............... 
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ประเภทคาตอบแทน ป 2560 ป 2559 

3.  คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

* ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนพิเศษ หรือ 

 โบนสั 

  4.1 ประธาน 

 

   4.2 กรรมการ 

 

 

จะไดรับเพ่ิมอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ  

หรือโบนัสที่กรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ ทั้งนี้ คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

 

 

จะไดรับเพ่ิมอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ  

หรือโบนัสที่กรรมการไดรบั 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ ทั้งนี้ คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

5. ประกันความรับผดิ 

    ของกรรมการ และ 

    ผูบริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 

6.  คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

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 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.  คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

\...............คณะกรรมการตรวจสอบ............... 
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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 

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 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2.  คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

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 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  

ตอคร้ัง 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

* เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

 

\...............อยางไรก็ด ีการกําหนดคาตอบแทน............... 
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 อยางไรก็ดี การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2560 ไดผานการพิจารณาในเบื้องตนจากที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งท่ี 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เรียบรอยแลว อีกท้ังยังได   

ผานการพิจารณาอยางถี่ถวน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเปรียบเทียบ และอางอิงจากกลุมอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน รวมถึงยังไดพิจารณาขอมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบรษิัทโดยละเอียดแลวดวย

เชนกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ  

ในการนี้  นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงนิคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรอืไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2560 และการมอบอํานาจดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 และการมอบอํานาจ

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 จากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เห็นดวย จํานวน  964,211,786  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9999 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  600  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 ตอที่ประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีแลว จํานวน   

4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีแลว จึงขอให       

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

1. นางสาวอมรรตัน เพ่ิมพูนวัฒนาสขุ  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่4599 และ/หรือ 

2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี    ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 และ/หรือ 

3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล   ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่4174 และ/หรือ 

4. นายสมชาย จณิโณวาท   ผูสอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3271  

 

\...............ผูสอบบัญชีตามรายชือ่ที่เสนอมานั้น............... 
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ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 

นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2557 สวน นายวิเชียร 

ก่ิงมนตร,ี นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล และนายสมชาย จิณโณวาท ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียด

ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวสามารถจัดหา         

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 34,328,000 บาท (สี่ลานสามแสนสองหมื่นแปดพัน-  

บาทถวน) ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํารายงานสอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบริษัท และ     

บริษัทยอยดวย ทั้งน้ี คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นจากปกอน เปนจํานวน 589,875 บาท (หาแสนแปดหมื่นเกาพันแปดรอย-      

เจ็ดสิบหาบาทถวน) หรือรอยละ 16 ตามปริมาณรายการคาของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกําหนด

คาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 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) - - 

รวมทั้งสิ้น 4,328,000 3,738,125 

 

จากนั้น ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี้หรอืไม  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 ดังกลาว 

ในการนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี 

ประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เห็นดวย จํานวน  1,172,603,060  เสียง  คิดเปนรอยละ 98.1870 

ไมเห็นดวย จํานวน  21,651,200  เสียง  คิดเปนรอยละ  1.8129 

งดออกเสียง จํานวน  600  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

\...............วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ............... 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

- ประธานฯ ไดถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูสอบบัญชี และ         

ที่ปรึกษากฎหมายที่มารวมการประชุมในวันนี้ และกลาวปดประชุม 

 

 ปดประชุมเวลา 15.18 นาฬิกา 

 

 

 

 

พล.ต.อ. 

 

( สุนทร ซายขวัญ ) 

ประธานกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 

          ( นายรังสรรค พวงปราง ) 

ผูบันทึกการประชุม และเลขานุการบริษัท 
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ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ - สกุล : นายสุพจน พิทยพงษพัชร 

อายุ : 77 ป 

สัญชาติ : ไทย 

ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 5 ป 11 เดือน (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 - ปจจุบัน) 

คุณวุฒกิารศึกษา : บัญชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร      

 พาณิชยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร                                                             

ความเชี่ยวชาญ : บัญชี, ผูสอบบัญชี, การกํากับดูแลกิจการ, การบริหาร, ธุรกิจนําเขา และสงออก 

ประสบการณทํางาน : 2559 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 : 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2546 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

บริษัท สยาม-เบสท เทรดดิ้ง จํากัด 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: หลักสตูร IT Governance (ITG)  รุนท่ี 6/2017 

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 197/201 

 หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  รุนท่ี 9/2013 

 หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนท่ี 14/2013 

 หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนท่ี 17/2013   

 หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) รุนท่ี 14/2013             

 หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 42/2013   

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 96/2012 

การอบรมอื่นๆ : Audit Committee Financial Expert สภาวิชาชีพบญัช ี  

 

ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอแตงตั้ง 

: กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น : 

กิจการที่เปนบริษัท                  

จดทะเบียน 

: 1 บริษัท กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

: 1 บริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท สยาม-เบสท เทรดดิ้ง จํากดั 

กิจการที่แขงขัน หรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  

อันอาจทําใหเกดิความ                                                                                                                       

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ตอบริษัท 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 

 

การเขารวม

ประชุม 

ในป 2560 

: คณะกรรมการบรษิัท จํานวน    9/9 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน  12/12  ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ    จํานวน   4/4 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: ประชุมใหญสามญัผูถอืหุน   จํานวน    1/1 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : มีสวนไดสวนเสยีในวาระพิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

สัดสวนหุนทีถื่อ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 : จํานวน 100,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0060 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา                    

10 ปที่ผานมา 

: ไมม ี

 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 

บริษัทรวม หรือนติิบุคคล             

ที่อาจมีความขัดแยง                 

ในปจจุบนั หรือในชวง 

2 ปท่ีผานมา 

: 1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน, พนักงาน, ลูกจาง หรือ 

  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงนิเดือนประจํา  

  เปน   ไมเปน 

: 2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 

: 3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถ 

  ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินคา, บริการ,  

    การกูยืมเงนิ หรือใหกูยืมเงนิ) 

  ม ี   ไมม ี

: 4.  มีความสัมพันธระหวางกรรมการดวยกัน   ม ี   ไมม ี
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ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ - สกุล : นายพิทักษ รัชกิจประการ 

อายุ : 54 ป 

สัญชาติ : ไทย 

ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 15 ป 4 เดือน (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2545 - ปจจบุัน) 

 : บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร    

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร                                                                                                       

ความเชี่ยวชาญ : การบริหาร, การจัดการองคกรขนาดใหญ, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจคาปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทุน                

และการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ 

ประสบการณทํางาน : 2560 – ปจจุบัน

  

ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟเอ คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

 : 2559 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                          

บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จํากัด  

 : 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                             

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากดั 

 : 2558 – ปจจุบัน รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบริหารมินิมารท                         

บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด 

 : 2558 – 2559 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายคุณภาพและความปลอดภัย 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2558 – 2559 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายปฏิบตักิาร                       

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                              

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จํากัด 

 : 2557 – 2560 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจขนสง                    

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2556 – 2559 รักษาการ ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ   

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) 

 : 2556 – 2557 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายการตลาดและลูกคาสมัพันธ                      

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2556 – 2558 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบริหารทรพัยากรบุคคล 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางาน : 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร   

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                               

บริษัท กาแฟพันธุไทย จํากดั 

 : 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                               

บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จาํกัด (เดิมชือ่ บริษัท พิเรนีส ออยล จํากัด) 

 : 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท      

บริษัท โอลิมปส ออยล จํากัด 

  : 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                         

บริษัท แอตลาส ออยล จํากัด 

 : 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                                

บริษัท แอนดสี ออยล จํากดั 

 : 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                                    

บริษัท เอเวอรเรสต ออยล จํากัด 

 : 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                              

บริษัท เอ็มไพร ออยล จํากัด 

 : 2554 – 2556   รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายการตลาด   

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                             

บริษัท แอลไพน ออยล จํากดั 

 : 2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                           

บริษัท พีระมิด ออยล จํากัด  

 : 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ                         

บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด 

 : 2549 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2545 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                            

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                                

บริษัท พี แอนด ซ ีกรุป จํากดั 

 : 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                          

บริษัท สตูลอะความารีนคัลเจอร จํากัด 

 : 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                                 

บริษัท เอส.ซี.เอส.พฒันาที่ดิน จํากัด 
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การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 198/2014   

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 92/2011 

 หลักสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)   รุนท่ี 8/2010 

การอบรมอื่นๆ  : ผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 

ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอแตงตั้ง 

: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น : 

กิจการที่เปนบริษัท                  

จดทะเบียน 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 

กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

: 17 บริษัท กรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟเอ คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด  

กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุไทย จํากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จํากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท พิเรนีส ออยล จํากัด) 

กรรมการบริษัท  บริษัท โอลิมปส ออยส จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท แอนดสี ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอรเรสต ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มไพร ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท แอลไพน ออยล จํากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท พีระมิด ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด ซ ีกรุป จํากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท เอส.ซี.เอส.พฒันาที่ดิน จํากัด 

กิจการที่แขงขัน หรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทั  

อันอาจทําใหเกดิความ                                                                                                                       

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ตอบริษัท 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 
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การเขารวม

ประชุม 

ในป 2560 

: คณะกรรมการบริษัท จํานวน    9/9 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการบรหิาร จํานวน  12/12  ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จํานวน   4/4 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: ประชุมใหญสามญัผูถอืหุน   จํานวน    1/1 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

สัดสวนหุนทีถื่อ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 : จํานวน 41,691,134 หุน คดิเปนรอยละ 2.4965 ของจํานวนหุนท่ีจาํหนายไดทั้งหมด  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา                    

10 ปที่ผานมา 

: ไมม ี

 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 

บริษัทรวม หรือนติิบุคคล             

ที่อาจมีความขัดแยง                 

ในปจจุบนั หรือในชวง 2 ป 

ที่ผานมา 

: 1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน, พนักงาน, ลูกจาง หรือ 

    ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  

  เปน   ไมเปน 

: 2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 

: 3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถ 

 ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินคา, บริการ, 

 การกูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงนิ) 

  ม ี   ไมม ี

: 4.  มีความสัมพันธระหวางกรรมการดวยกัน   ม ี   ไมม ี

 



- 41 -                            สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที ่3 

 

 

                                                   

ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ - สกุล : นางฉัตรแกว คชเสน ี

อายุ : 61 ป 

สัญชาติ : ไทย 

ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 7 ป (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2554 - ปจจุบัน) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 

: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร      

ความเชี่ยวชาญ : การบริหาร, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจคาปลีก และอสังหาริมทรพัย 

ประสบการณทํางาน : 2559 – ปจจุบัน

  

กรรมการบริษัท  

บริษัท รัชกิจ คอรโปเรชั่น จํากัด 

 : 2559 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท    

บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จํากัด 

 : 2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท     

บริษัท พาราเมาท ออยล จาํกัด 

 : 2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท     

บริษัท พี แอนด ซ ีสตูลพัฒนา จํากัด 

 : 2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท     

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จํากัด 

 : 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร     

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2555 – 2557 กรรมการบริษัท      

บริษัท เกียร ออโต คาร จํากัด   

 : 2554 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท     

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท จิตแกว จาํกัด  

 : 2553 – ปจจุบัน หุนสวน                           

หางหุนสวนสามัญ ฉัตรทองรุงเรือง 

 : 2550 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท       

บริษัท ผลิตภณัฑรงันกสยาม จํากัด 
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ประสบการณทํางาน : 2548 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และผูจัดการ    

บริษัท อารด ีเกษตรพัฒนา จํากัด (เดิมชื่อ บจก.อารแอนดดี เกษตรพัฒนา) 

 : 2547 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                      

บริษัท สยามรังนกทะเลใต จํากัด 

 : 2546 – 2558

  

กรรมการบริษัท       

บริษัท พี แอนด ซ ีอความารนี จํากัด 

 : 2543 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ   

บริษัท ซีเคไฟว เทรดดิ้ง จํากัด 

 : 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท       

บริษัท สตูลอะความารีน  ฟด ซัพพลาย จํากัด 

 : 2539 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ   

บริษัท เอ็น แอนด ซ ีมินมิารท จํากัด 

 : 2539 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ   

บริษัท เคทพีี ปโตรเลียม จํากัด 

 : 2536 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท       

บริษัท โอเดียนเซาทเทิรน เซน็เตอร จํากัด 

 : 2536 – ปจจุบัน กรรมการบรษิัท และกรรมการผูจัดการ   

บริษัท พี แอนด ซ ีปโตรเลียม จํากัด 

 : 2534 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ   

บริษัท พี แอนด ซ ีกรุป จํากดั 

 : 2532 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                          

บริษัท สตูลอะความารีนคัลเจอร จํากัด 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 198/2014   

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 92/2011 

การอบรมอื่นๆ : : ไมม ี  

 

ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอแตงตั้ง 

: กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น : 

กิจการที่เปนบริษัท                  

จดทะเบียน 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 

กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

: 20 บริษัท กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ คอรโปเรชั่น จํากดั 

 กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จํากัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท พาราเมาท ออยล จาํกัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด ซ ีสตูลพฒันา จํากัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จํากัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท เกียร ออโต คาร จํากัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท จิตแกว จาํกัด 

 หุนสวน หางหุนสวนสามัญฉัตรทองรุงเรือง 

 กรรมการบริษัท บริษัท ผลิตภณัฑรงันกสยาม จํากดั 

 กรรมการบริษัท และผูจัดการ บริษัท อารด ีเกษตรพัฒนา จาํกัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท สยามรังนกทะเลใต จํากัด 

 กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด ซ ีอความารีน จํากัด 

 กรรมการบริษัท  

และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซีเคไฟว เทรดดิ้ง จํากัด 

 กรรมการบริษัท   บริษัท สตูลอะความารีน  ฟด ซัพพลาย จํากัด 

  

 

กรรมการบริษัท  

และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอ็น แอนด ซ ีมินมิารท จํากัด 

 กรรมการบริษัท  

และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เคทพีี ปโตรเลียม จํากัด 

 กรรมการบริษัท   บริษัท โอเดียนเซาทเทิรน เซ็นเตอร จํากัด 

 กรรมการบริษัท  

และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท พี แอนด ซ ีปโตรเลียม จํากัด 

 กรรมการบริษัท  

และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท พี แอนด ซ ีกรุป จํากดั 

 กรรมการบริษัท   บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร  จํากัด 

กิจการที่แขงขัน หรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  

อันอาจทําใหเกดิความ                                                                                                                       

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ตอบริษัท 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 
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การเขารวม

ประชุม 

ในป 2560 

: คณะกรรมการบรษิัท จํานวน    9/9 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการบรหิาร จํานวน  11/12  ครั้ง (คิดเปนรอยละ 91.6) 

: ประชุมใหญสามญัผูถอืหุน   จํานวน    1/1 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

สัดสวนหุนทีถื่อ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 : จํานวน 12,001,500 หุน คดิเปนรอยละ 0.7187 ของจํานวนหุนท่ีจาํหนายไดทั้งหมด  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา                    

10 ปที่ผานมา 

: ไมม ี

 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 

บริษัทรวม หรือนติิบุคคล             

ที่อาจมีความขัดแยง                 

ในปจจุบนั หรือในชวง 2 ป 

ที่ผานมา 

: 1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน, พนักงาน, ลูกจาง 

 หรือที่ปรกึษาที่ไดรับเงนิเดือนประจํา  

  เปน   ไมเปน 

: 2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 

: 3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถ 

 ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินคา, บริการ, 

 การกูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงนิ) 

  ม ี   ไมม ี

: 4.  มีความสัมพันธระหวางกรรมการดวยกัน   ม ี   ไมม ี
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ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ - สกุล : นายรังสรรค พวงปราง 

อายุ : 53 ป 

สัญชาติ : ไทย 

ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, เลขานุการบริษัท,  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 7 ป (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2554 - ปจจุบัน) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ความเชี่ยวชาญ : บัญชีและการเงนิ, การกํากับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ประสบการณทํางาน : 2560 – ปจจุบัน

  

กรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟเอ คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

 : 2559 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท                     

บริษัท อินโนเทค กรนี เอ็นเนอย ีจํากัด 

 : 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท               

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 

 : 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                                      

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากดั 

 : 2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                      

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จํากัด 

 : 2556 – ปจจุบัน รักษาการ ผูอํานวยการ สํานักเลขานุการบรษิัท 

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบัญชแีละการเงนิ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2556 – 2557 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบริหารมินิมารท  

บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด 

 : 2556 – ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง    

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2555 – 2556 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                            

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                 

บริษัท กาแฟพันธุไทย จํากดั 

 : 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท               

บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จาํกัด (เดิมชื่อ บริษัท พิเรนีส ออยล จํากัด) 
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ประสบการณทํางาน : 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                   

บริษัท โอลิมปส ออยล จํากัด 

 : 2554 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                

บริษัท แอตลาส ออยล จํากัด 

 : 2554 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท   

บริษัท แอนดสี ออยล จํากดั 

 : 2554 – 2559 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ           

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2554 – 2556 รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบริหารทั่วไป                               

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2554 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                           

บริษัท เอเวอรเรสต ออยล จํากัด 

 : 2554 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท    

บริษัท เอ็มไพร ออยล จํากัด 

 : 2552 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                  

บริษัท แอลไพน ออยล จํากดั 

 : 2552 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท             

บริษัท พีระมิด ออยล จํากัด 

 : 2553 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ    

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2549 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                   

บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด 

 : 2548 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: หลักสตูร Charter Director Class (CDC) รุนท่ี 9/2015   

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 198/2014   

 หลักสตูร Role of Compensation Committee (RCC) รุนท่ี 16/2013  

 หลักสตูร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 5/2013 

 หลักสตูร Board Reporting Program (BRP) รุนท่ี 10/2013 

 หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 50/2013 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 92/2011 

 หลักสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุนท่ี 8/2010 
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การอบรมอื่นๆ : หลักสตูรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 10                                             

สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย                                  

 : หลักสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 1 ประจําป 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 : Going to Good to Great in IT Fraud Prevention ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                               

และสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

 : โครงการสราง CFO มืออาชีพ ป 2552 ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School 

 

ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอแตงตั้ง 

: กรรมการบรษิัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ, 

เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น : 

กิจการที่เปนบริษัท                  

จดทะเบียน 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 

กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

: 15 บริษัท กรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟเอ คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี ่จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุไทย จํากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอย ีจาํกัด 

(เดิมชื่อ บริษัท พิเรนสี ออยล จํากัด) 

กรรมการบริษัท บริษัท โอลิมปส ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท แอนดสี ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอรเรสต ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มไพร ออยล จํากัด 

กรรมการบริษัท บริษัท แอลไพน ออยล จํากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท พีระมิด ออยล จํากัด 

กิจการที่แขงขัน หรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  

อันอาจทําใหเกดิความ                                                                                                    

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ตอบริษัท 

: ไมมกีารดํารงตาํแหนง 
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การเขารวม

ประชุม 

ในป 2560 

: คณะกรรมการบรษิัท จํานวน    9/9 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการบรหิาร จํานวน  12/12  ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จํานวน  3/4  ครั้ง (คิดเปนรอยละ 75) 

: ประชุมใหญสามญัผูถอืหุน   จํานวน    1/1 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

สัดสวนหุนทีถื่อ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 : จํานวน 610,200 หุน คิดเปนรอยละ 0.0365 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา                    

10 ปที่ผานมา 

: ไมม ี

 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 

บริษัทรวม หรือนติิบุคคล             

ที่อาจมีความขัดแยง                 

ในปจจุบนั หรือในชวง 2 ป

ที่ผานมา 

: 1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบรหิารงาน, พนักงาน, ลูกจาง  

 หรือที่ปรกึษาที่ไดรับเงนิเดือนประจํา  

  เปน   ไมเปน 

: 2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 

: 3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถ 

 ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินคา, บริการ, 

 การกูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงนิ) 

  ม ี   ไมม ี

: 4.  มีความสัมพันธระหวางกรรมการดวยกัน   ม ี   ไมม ี
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นิยามกรรมการอิสระ 

  

 บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว ซึ่งมีคุณสมบติัเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

 
 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน  

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

 
 2.  ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม ของบรษิัท 

เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณี

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 หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง  

 
  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการการเชา 

หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หรือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือ     

ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญา        

มีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแต

จํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว            

ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

 
 5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดังกลาวมาแลว  

ไมนอยกวาสองปกอนไดรบัการแตงตั้ง 
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 6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

 
 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน           

ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ   
 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน 

เกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน    

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

 

 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

 
 10. กรรมการอิสระของบรษิัทมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 9 ป  
 
 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน             

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได 

 
 ในกรณีท่ีเปนบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอที่ 4. หรือมีการใหบริการทางวิชาชีพ    

เกินมลูคาที่กําหนดในขอที่ 6. ใหบุคคลดังกลาวไดรบัการผอนผันขอหามการมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ ตามเง่ือนไขที่กําหนด

ในขอที่ 4. หรือมีการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดในขอที่ 6. หากคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลวมีความเห็นวา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณา

แตงตั้งกรรมการอิสระ 

 
 (ก)  ลักษณะความสมัพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคณุสมบัตไิมเปนไปตาม 

หลักเกณฑที่กําหนด 
 (ข)  เหตุผล และความจําเปนที่ยังคง หรือแตงตั้งใหบคุคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
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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 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 อยูบานเลขที ่                     

      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 74 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256 

หมูที่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Police General Soontorn Saikwan; Age 74 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 11120 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

  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 2018. 
 

          ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน อายุ 63 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, 

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey 

Sub-district, Klongtoey District, Bangkok, 10110 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

  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 2018. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2 ศนูยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 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 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, 

No. 60, New Ratchadaphisek 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                                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                                     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 74 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256 หมูที่ 9 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Police General Soontorn Saikwan; Age 74 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 11120 

  สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

  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 2018. 
 

 ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน อายุ 63 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, Chairman of 

the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey Sub-

district, Klongtoey District, Bangkok, 10110 

 สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

  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 2018. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญ              

ผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention 

Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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: 
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       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุน ประจําป 2560 

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

   Shareholders 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 
 

  วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560 

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

   the Company for the year 2017 
 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

 ประจําป  2560 

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

 the operating results of the Company for the year 2017 
 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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

   31 December 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 4  พิจารณาอนมุัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล  

   ประจําป 2560  

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

   make the dividend payment 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 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.  นายสพุจน พิทยพงษพัชร 

  Mr. Supote Pitayapongpat 
              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 2. นายพิทักษ รชักิจประการ 

  Mr. Pitak Ratchakitprakarn 
              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 3. นางฉัตรแกว คชเสนี 

  Mrs. Chatkaew Gajaseni 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
 

 4. นายรังสรรค พวงปราง 

  Mr. Rangsun Puangprang 

              เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 
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   วาระที่ 6  พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

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

   the year 2018 
 

 (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 7 พิจารณาอนมุัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบญัชี ประจําป 2561 

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

   the remuneration of the auditors for the year 2018 
 

 (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 พิจารณาอนมุัตกิารออกและเสนอขายหุนกู 

  Agenda No. 8  To consider and approve the issuance and offering of the debentures 
 

 (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 9 พิจารณาอนมุัตกิารแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับของบริษัท 

  Agenda No. 9  To consider and approve the amendment to of the Articles of Association of the  

   Company 
 

 (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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  Agenda No. 10 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 ใหถอืวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุม                  

มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด                   

ใหผูรับมอบฉันทะ มีสทิธิพิจารณา 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. 
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 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. 

 
 
 
 

ลงช่ือ/signed  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

หมายเหต/ุ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 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 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 2018, on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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 
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 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. 
 

  (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 
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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 
 

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 74 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256    

หมูที่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Police General Soontorn Saikwan; Age 74 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 11120 

   สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

   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 2018. 
 

      ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน อายุ 63 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, Chairman 

of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey Sub-

district, Klongtoey District, Bangkok, 10110 

 สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

  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 2018. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention 

Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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. 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด                                                         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 2560  

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

   Shareholders 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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560 

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

   the Company for the year 2017 
 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

 ประจําป  2560 

 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 2560 

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

   31 December 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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

      วาระที่ 4  พิจารณาอนมุัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล  

   ประจําป 2560  

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

   make the dividend payment 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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  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: 
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 1.  นายสพุจน พิทยพงษพัชร 

  Mr. Supote Pitayapongpat 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 2. นายพิทักษ รชักิจประการ 

  Mr. Pitak Ratchakitprakarn 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 3. นางฉัตรแกว คชเสนี 

  Mrs. Chatkaew Gajaseni 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
  

 4. นายรังสรรค พวงปราง 

  Mr. Rangsun Puangprang 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

   วาระที่ 6  พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

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

   the year 2018 
 

 (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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 

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

   the remuneration of the auditors for the year 2018 
 

 (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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนมุัตกิารออกและเสนอขายหุนกู 

  Agenda No. 8  To consider and approve the issuance and offering of the debentures 
 

 (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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 9 พิจารณาอนมุัตกิารแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับของบริษัท 

  Agenda No. 9  To consider and approve the amendment to of the Articles of Association of the  

   Company 
 

 (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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  Agenda No. 10 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                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
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 (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุม                    

มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด                  

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ 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 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 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 2018, on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 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                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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 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                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 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                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 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                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 วาระที ่     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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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. เอกสารท่ีจะตองแสดงกอนเขาประชุม 

 

 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 ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 (ค) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของ       

ผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 

 ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

 

 1. กรณีผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เขาประชุมดวยตนเอง 

 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขาประชุมนั้นมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดยเอกสารดังกลาว

ตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

 (ข) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูแทน

นิติบุคคล เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  
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 2. กรณีนิติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 

 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และ         

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดยเอกสาร

ดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

 (ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคล

ดังกลาวไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ง) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของ      

ผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
 

3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และ

ดูแลหุน 

 (ก) ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1. หรอื 2. 

 (ข) ในกรณีท่ีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสง

หลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 

 1)  สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือ        

มอบฉันทะแทน ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยเอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 1 ป 

 2)  สําเนาหนังสือยืนยันวา Custodian ซึ่งเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจเปน Custodian ซึ่งบุคคลดังกลาวไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทาํคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุน หรือ 

ผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุนนั้นรับรองความถูกตองของคาํแปล 
 

ค. การมอบฉันทะ 

 

 ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยไดแนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จํานวน 3 แบบ 

ไดแก 

 1) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

  คือ หนังสอืมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 2) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

  คือ หนังสอืมอบฉันทะแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

 3) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   

  คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และ

แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 
 

 โปรดเลือก หนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ที่ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ครั้งน้ี  
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 และโปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหถูกตอง พรอมท้ังปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท และขีดฆาลงวันที่

ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นใหแกประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคล                   

ที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ กอนเขารวมการประชุม  

 

 เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได และมีความประสงคจะ     

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ บุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 

  1.  พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ   ประธานกรรมการบริษัท 

        และกรรมการอิสระ หรือ 

  2.  ดร. วุฒชิัย ดวงรตัน   กรรมการบรษิัท 

       กรรมการตรวจสอบ 

       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

       และกรรมการอิสระ      

 

 เปนผูรับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่ปดอากรแสตมปถูกตองเรียบรอย พรอมเอกสารประกอบไปที่                 

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

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยใหถึงบริษัทกอนวันที่ 19 เมษายน 2561 หรือ ณ สถานที่

จัดประชุมผูถือหุนกอนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทไดสรุปขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ซึ่งแนบมา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แลว  

 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

 

 หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน 

 1) 1 หุนมี 1 เสียง 

 2) ผูถือหุนทีม่าดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระ 

 3) ผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได (โดยใชหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.) 

 4) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ด ี บริษัทไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสยีง (Ballot) สําหรับทุกๆ วาระที่ตองมี

การลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผูถอืหุน และผูรับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทําการลงทะเบียน ทั้งนี้       

ผูที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่การประชุมผูถอืหุนไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางสวนแลว จะไดรับบัตรลงคะแนน

เฉพาะวาระที่คงเหลืออยู ณ แตละขณะ 

 5) ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวาจะมีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เพื่อมิให     

เปนการเสียเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวม ผูถือหุนที่เห็นดวยไมตองกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ใหยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ √ ] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ีประสงค พรอมทั้งลงลายมือชื่อ    

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

ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาว

ตั้งแตเวลาที่ผูรบัมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 
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 การนับผลการลงคะแนนเสียง 

 1) บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงท่ีเห็นดวย  

 2) ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ทั้งนี้ ผูถือหุน     

ที่สงบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ไดประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง     

ในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมนําเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณเปนคะแนนเสียงอีก และในกรณีที่ผูถือหุนทานใด   

จะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาที่ที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุม เพื่อเจาหนาที่จะไดหักคะแนนของทานออกจากระบบ

กอน 
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ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
  

ชื่อ – สกุล : พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ 

อายุ : 74 ป 

สัญชาติ : ไทย 

ตําแหนงในปจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 6 ป (ดํารงตําแหนง ตั้งแต วันที่ 27 เมษายน 2555 – ปจจุบัน)  

คุณวุฒกิารศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารฐัศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร โรงเรยีนนายรอยตํารวจสามพราน                                                                                         

ประสบการณทํางาน : 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท    

บริษัท มิลลคอนสตลีอินดสัทรีส จํากัด (มหาชน) 

 : 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท   

บริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด 

 : 2556 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท   

บริษัท มิลลคอน สตลี จํากัด (มหาชน) 

 : 2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 : 2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ    

บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 201/2015 

 หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  รุนท่ี 9/2013 

 หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนท่ี 15/2013 

 หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนท่ี 18/2013   

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) รุนท่ี 14/2013             

 หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 42/2013   

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 41/2005 

การอบรมอื่นๆ : Audit Committee Financial Expert สภาวิชาชีพบญัช ี  

: หลักสตูรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนท่ี 2536 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น : 

กิจการที่เปนบริษัท                

จดทะเบียน 

: 3 บริษัท กรรมการบริษัท บริษัท มิลลคอนสตลีอินดสัทรีส จํากัด (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการบรษิัท บริษัท มิลลคอน สตลี จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

: 1 บริษัท ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด 

กิจการที่แขงขัน หรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  

อันอาจทําใหเกดิความ                                                                                                          

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ตอบริษัท 

: ไมมีการดํารงตําแหนง  

 

การเขารวม

ประชุม 

ในป 2560 

: คณะกรรมการบรษิัท จํานวน    9/9 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: ประชุมใหญสามญัผูถอืหุน   จํานวน    1/1 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

สัดสวนหุนทีถื่อ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 : ไมม ี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา                    

10 ปที่ผานมา 

: ไมม ี

 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 

บริษัทรวม หรือนติิบุคคล             

ที่อาจมีความขัดแยง                 

ในปจจุบนั หรือในชวง 

2 ปท่ีผานมา 

: 1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจาง         

หรือที่ปรกึษาที่ไดรับเงนิเดือนประจํา  

  เปน   ไมเปน 

: 2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 

: 3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถ     

ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินคา, บริการ,            

การกูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงนิ) 

  ม ี   ไมม ี

: 4.  มีความสัมพันธระหวางกรรมการดวยกัน   ม ี   ไมม ี
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ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
  

ชื่อ - สกลุ  : ดร. วฒุิชัย ดวงรัตน 

อายุ : 63 ป 

สัญชาติ : ไทย 

ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ  

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 1 ป 3 เดอืน (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2559 – ปจจุบนั)  

คุณวุฒกิารศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  Universite de Paris 

 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  Universite de Paris 
 ปริญญาตร ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  Universite de Paris 

ประสบการณทํางาน : 2561 - ปจจุบัน

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย 

 : 2560 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 : 2560 - ปจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลัยผูทรงคณวุฒิ 

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส 

 : 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลชูั่น จํากัด (มหาชน) 
 : 2560 กรรมการบริษัท 

บริษัท ฟูด แคปปตอล จํากดั (มหาชน)  

 : 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ              

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 

 : 2556 - 2559 กรรมการ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

 : 2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย      

กระทรวงพาณิชย 

 : 2556 ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย     

กระทรวงพาณิชย 

 : 2553 - 2556 รองอธิบดีกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ   

กระทรวงพาณิชย 

 : 2553 รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ    

กระทรวงพาณิชย 
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ประสบการณทํางาน : 2546 - 2553 หัวหนาผูแทนไทย ประจําสํานักงานบรหิารมหกรรมโลก 

Bureau International des exposition 

 : 2546 - 2553 อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น : 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: หลักสตูร Advance Audit Committee Program รุนท่ี 23/2016   

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 198/2014 

การอบรมอื่นๆ  : หลักสตูรผูนําธุรกิจระดับโลก (GBL) รุนท่ี 2 มหาวิทยาลยัคอรแนล สหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลีด บิซิเนส 

  หลักสตูรการบริหารการทองเท่ียว สําหรับผูบรหิารระดับสูง (TME) รุนที่ 1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

  นักบริหารการเงนิการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนที่ 1 กรมบัญชกีลาง 

  การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุนที่ 6 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

  นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 52 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 

กิจการที่เปนบริษัท                  

จดทะเบียน 

: 

2 บริษัท 

กรรมการบริษัท  

และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัท บริษัท ฟูด แคปปตอล จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

: 3 บริษัท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  กรรมการสภาวิทยาลัยผูทรงคณวฒุ ิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส 

กิจการที่แขงขัน หรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  

อันอาจทําใหเกดิความ                                                                                                          

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ตอบริษัท 

: ไมมีการดํารงตําแหนง  

 

การเขารวม

ประชุม 

ในป 2560 

: คณะกรรมการบรษิัท จํานวน    9/9 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน  12/12  ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน   4/4 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 

: ประชมุใหญสามญัผูถือหุน   จํานวน    1/1 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100) 
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สวนไดเสียในวาระการประชุม : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

สัดสวนหุนทีถื่อ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 : จํานวน 160,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา                    

10 ปที่ผานมา 

: ไมม ี

 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 

บริษัทรวม หรือนติิบุคคล             

ที่อาจมีความขัดแยง                 

ในปจจุบนั หรือในชวง 2 ป

ที่ผานมา 

: 1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจาง        

หรือที่ปรกึษาที่ไดรับเงนิเดือนประจํา  

  เปน   ไมเปน 

: 2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 

: 3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถอออ

ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินคา, บริการ,            

การกูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงนิ) 

  ม ี   ไมม ี

: 4.  มีความสัมพันธระหวางกรรมการดวยกัน   ม ี   ไมม ี
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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถอืหุน 

 

 ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ

รอบปบัญชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม      

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรอืผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุน            

ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด      

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 ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดอื่น         

ทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 

 ขอ 30. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 

หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่ และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 หนังสอืมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะ          

เขาประชมุ 

 

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

ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน          

มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนาย       

ไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป      

ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน    

ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี

แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
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 ขอ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

 (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

 (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบรษิัท 

 (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ         

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

 (จ) การเพิ่ม หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุนกูของบรษิัท 

 (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

 ขอ 33. กิจการอนัที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป          

ที่ผานมา 

 (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน 

 (5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

 (6) กิจการอื่นๆ 
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แผนท่ีแสดงสถานที่ประชุม 

Map of the meeting venue 
 

หอง Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกติิ ์

Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center 

 

 

การเดินทาง/Transportation 

*  รถไฟฟาใตดิน MRT : ลงสถานีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3 

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

*  รถโดยสารประจําทาง : สาย 136, 185, 552 

*  By bus : Route No. 136, 185, 552 

*  รถยนต : มีพื้นที่จอดรถที่เชื่อมตอบริเวณโรงงานยาสูบ สามารถจอดรถไดมากกวา 1,300 คัน และมีพื้นที่จอดรถของสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  

 และรถไฟฟาใตดิน MRT ณ สถานีหลัก รวม 12 แหง และเดินทางตอมายังศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส  

 และรถไฟฟาใตดิน MRT ลงสถานีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3 

*  By car : A parking area connected to the Thailand Tobacco Monopoly having parking space for more than 1,300 units and  

 a parking area of the BTS and MRT at the major stations totaling 12 places are provided. Then catch the BTS or MRT to 

 Queen Sirikit National Convention Center by getting off at the Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3. 

 

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

No. 60, New Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110 

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

Tel No. : 0 2 229 3000 Fax No. : 0 2229 3319 Website : www.qsncc.com 



บร�ษ�ท พ�ท��� เอ�นเนอย� ��าก�ด (มหาชน) 
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ถนนร�ชดา��เษก แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กร�งเทพมหานคร 10310  

โทร��พท� : 0 2168 3377, 0 2168 3388 โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389 

www.ptgenergy.co.th 


