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วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน สรปุสาระสําคัญไดด้ังนี�

     ผูถ้ือหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ           
งดออกเสยีงไดใ้นบัตรลงคะแนนเสยีงที)ไดร้ับ ณ เวลาลงทะเบยีน

     การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท โดยหุน้ 
1 หุน้ มเีสยีงเท่ากับ 1 เสยีง โดยวาระที) 1 เป็นวาระเพื)อรับรอง วาระที) 2 
เป็นวาระเพื)อรับทราบ วาระที) 3 ถงึ 9 เป็นวาระเพื)ออนุมัต ิและวาระที) 10 
เป็นวาระเพื)อพจิารณาเรื)องอื)นๆ (ถา้ม)ี ซึ)งผูถ้อืหุน้อาจจะสอบถาม หรอืเสนอ
ความเห็นตา่งๆ ที)เป็นประโยชน์แกก่รรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัท ทั �งนี� 
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ก. วาระที) 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึ)งมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน

ข. วาระที) 7 ซึ)งเป็นวาระการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ)งมาประชมุ

ค. วาระที) 9 ซึ)งเป็นวาระการแกไ้ขเปลี)ยนแปลงขอ้บังคับของบรษิัท     
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง
ทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ)งมาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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     ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะถามที)ประชมุวา่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผูถ้ ือหุน้ที)เห็นดว้ยไม่ตอ้งกา
เครื)องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสยีง ส่วนผูถ้อืหุน้ที)ไม่เห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสียงใหก้าเครื)องหมายถูก [�] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที)
ประสงค์พรอ้มทั�งลงลายมือชื)อในบัตร และชูมือขึ�น และส่งมอบใหแ้ก่
เจา้หนา้ที)ของบรษิัท เพื)อนําไปตรวจนับ ทั �งนี� ยกเวน้สําหรับการมอบฉันทะ 
ซึ)งผูม้อบฉันทะมคีําสั)งระบกุารลงคะแนนเสยีงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสอื
มอบฉันทะแลว้ บรษิัทจะบันทกึคะแนนเสียงดังกล่าวตั �งแต่เวลาที)ผูร้ับมอบ
ฉันทะลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

     ทั �งนี� บริษัทจะใชว้ ิธีหักคะแนนเสียงที)ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง     
ออกจากจํานวนเสียงทั�งหมด และส่วนที)เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที)     
เห็นดว้ย โดยบรษิัทจะแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระหลังจากการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระสิ�นสดุลง
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     สําหรับบัตรลงคะแนนเสยีงในวาระการเลอืกตั �งกรรมการ บรษิัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะทกุรายที)เขา้รว่มประชมุ    
ทั �งกรณีที)ผูถ้อืหุน้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง โดยบรษิัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที)ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน       
เพื)อตรวจนับคะแนนเสยีงในวาระดังกลา่ว และเพื)อความสะดวก และรวดเร็ว 
สว่นบัตรลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะที)เห็นดว้ย บรษิัท
จะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะ       
ทกุทา่นชว่ยกรณุาสง่ใหก้ับเจา้หนา้ที)ของบรษิัทกอ่นออกจากหอ้งประชมุ
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     หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืตอ้งการแสดงความคดิเห็นเกี)ยวกบั
ระเบยีบวาระในการประชมุวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั�นๆ ได ้ แตห่าก   
ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซักถาม หรอืตอ้งการแสดงความคดิเห็นในเรื)องอื)นๆ ที)ไมเ่กี)ยวกบั
ระเบยีบวาระการประชมุ ขอใหส้อบถามภายหลังการพจิารณาตามระเบยีบวาระ
ตา่งๆ เสร็จสิ�นแลว้ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้บอกชื)อ และนามสกลุ และเขา้ประชมุ  
ในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะกอ่นซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น     
เพื)อการบันทกึการประชมุ



วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2556
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ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 
2556 ซึ)งประชมุเมื)อวันที) 19 เมษายน 2556 ซึ)งบรษิัทไดส้ง่สําเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม       
ส ิ)งที)สง่มาดว้ยลําดับที) 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชมุผูถ้อืหุน้ควรรับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น       
ซึ�งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน) 



วาระที� 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการ
ดําเนนิงานของบรษิทั ประจําปี 2556
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ข้อเท็จจรงิและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี)ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประ จําปี  2556 มีรายละเอียดปรากฏตาม              
ส ิ)งที)สง่มาดว้ยลําดับที) 2

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี�เป็นเรื)องที)รายงานเพื)อทราบจงึไม่ตอ้ง   
มกีารลงมต ิ
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ผลการดําเนนิงาน (หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 Difference %Diff
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 47,694.19         41,723.68         5,970.52     14.31%
ตน้ทุนจากการขายและใหบ้รกิาร 45,435.19 39,991.38 5,443.82 13.61%
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,963.79 1,325.79 638.00 48.12%
กําไรสําหรบัปี 312.33              340.37              (28.04) -8.24%

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 Difference %Diff
อตัรากําไรข ั0นตน้ 4.74% 4.15% 0.58% 14.08%
อตัรากําไรสทุธิ 0.65% 0.81% -0.16% -19.80%
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 13.70% 28.33% -14.62% -51.62%

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดจ้ากธรุกจิคา้นํ0ามนัเชื0อเพลงิภายใตส้ถานบีรกิารนํ0ามนั PT
รายไดจ้ากธรุกจิคา้ปลกีและคา้สง่นํ0ามนัเชื0อเพลงิ  47,422.41         99.1% 41,422.54   99.1%
รายไดจ้ากธรุกจิขนสง่และขนถา่ยนํ0ามนัเชื0อเพลงิ 11.25                0.0% 13.27          0.0%
รายไดจ้ากธรุกจิรา้นสะดวกซื0อภายในสถานบีรกิารนํ0ามนั PT 194.97              0.4% 230.76        0.6%
รายไดอ้ ื�น 228.28              0.5% 152.75        0.4%

รวมรายได ้ 47,856.91         100.0% 41,819.32   100.0%

2556 2555ธรุกจิ
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Tank Farm Located in All Regions Large Number of COCO Station

Large Fleet Truck

101
184

272
397

551

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013

S
ta

ti
o

n
s

109 127 154 236
336

2.9 3.5
4.6

7.8

11.8

0

2

4

6

8

10

12

14

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

io
n

 L
it

er
s

Number of Trucks Total Capacity

U
n

it
s



วาระที� 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการ
ดําเนนิงานของบรษิทั ประจําปี 2556
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Gold Ornaments Home Appliances Vouchers

1.34

1.05

 -  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4  1.6

2013

Millions

Total Member 

New Member 

• Increase by 360% in 2013
• 63% are active member
• 19.3 million transaction in 2013

Customer Relationship Management (CRM)



วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สําหรบัรอบปีบญัชสีิ0นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2556
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ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทาน     
งบการเงนิรวมของบรษิัท สําหรับรอบปีบัญชสี ิ�นสดุวันที) 31 ธันวาคม 2556 
ที)ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผูส้อบบัญชีแลว้ จึงไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทใหพ้จิารณา เพื)อที)จะนําเสนอต่อที)ประชุมผูถ้ือหุน้    
เพื)อพจิารณาอนุมัต ิโดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิ)งที)สง่มาดว้ยลําดับที) 2



วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สําหรบัรอบปีบญัชสีิ0นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2556
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ฐานะทางการเงนิ (หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 Difference %Diff
สนิทรพัยร์วม 5,971.15             3,915.53           2,055.63       52.50%
หนี0สนิรวม 2,782.71             2,544.71           238.01          9.35%
สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,188.44             1,370.82           1,817.62       132.59%

ผลการดําเนนิงาน (หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 Difference %Diff
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 47,694.19           41,723.68         5,970.52       14.31%
ตน้ทุนจากการขายและใหบ้รกิาร 45,435.19 39,991.38 5,443.82 13.61%
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,963.79 1,325.79 638.00 48.12%
กําไรสําหรบัปี 312.33                340.37              (28.04) -8.24%



วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สําหรบัรอบปีบญัชสีิ0นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2556
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ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชมุผูถ้อืหุน้ควรอนุมัตงิบการเงนิ สําหรับ
รอบปีบัญชสี ิ�นสดุวันที) 31 ธันวาคม 2556

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ ือหุ ้น     
ซึ�งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน) 



วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธเิพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
การจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2556 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ในอัตราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิัท
ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื)น 
(ถา้ม)ี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลี)ยนแปลงได ้
โดยจะขึ�นอยูก่ับผลการดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจําเป็น 
ในการใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธรุกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้ง
กับการดําเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิัท โดยอยู่ภายใตเ้งื)อนไข
ที)ว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการ
ดําเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ ตามที)
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร ทั �งนี� มตขิอง
คณะกรรมการบรษิัทที)อนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผล จะตอ้งถูกนําเสนอเพื)อขอ
อนุมัตติ่อที)ประชมุผูถ้ือหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ)ง
คณะกรรมการบรษิัทมอีํานาจอนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให ้
รายงานใหท้ี)ประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป
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รายการ ปี 2556 ปี 2555

1. กําไรสทุธขิองบรษิัท (งบเฉพาะกจิการ) (บาท) 194,243,488 505,761,620

2. ทนุสํารองตามกฎหมาย (บาท) 9,712,175 9,990,401

3. ทนุสํารองตามกฎหมาย ณ ส ิ�นปี (บาท) 19,702,576 9,990,401

4. กําไรสทุธขิองบรษิัทหลังหักทนุสาํรอง
    ตามกฎหมาย (บาท) 184,531,313 495,771,219

5. เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.11 N/A

5.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.06 N/A

5.2 เงนิปันผลรอบ 3 เดอืนหลัง (บาท/หุน้) 0.05 N/A

6. รวมเงนิปันผลจา่ยทั �งส ิ�น (บาท) 183,700,000 N/A

7. อัตราการจา่ยเงนิปันผลเทยีบกับกําไรสทุธขิอง
บรษิัท (รอ้ยละ) 94.57 N/A

8. อัตราการจา่ยเงนิปันผลเทยีบกับกําไรสทุธขิอง
    บรษิัทหลังหักทนุสํารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 99.55 N/A
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ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชมุผูถ้อืหุน้ควรอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิ
เพื)อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2556 และ
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี�

      1. จัดสรรกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจําปี 2556 จํานวน 
194,243,488 บาท เป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 5 ของกําไร
สทุธดิังกลา่ว คดิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 9,712,175 บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 0.58 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิัท 
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     2. จ่ายเงนิปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานของบรษิัทใน 3 เดอืน
หลังของปี 2556 (ตั �งแตว่ันที) 1 ตลุาคม 2556 ถงึวันที) 31 ธันวาคม 2556) 
ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท จํานวน 1,670,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผล
จากผลการดําเนนิงานของบรษิัทใน 3 เดอืนหลังของปี 2556 ทั �งส ิ�นจํานวน 
83,500,000 บาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที)มรีายชื)อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ณ วันที) 20 มนีาคม 2557 ซึ)งเป็นวันกําหนด 
รายชื)อผูถ้ือหุน้ที)มสีทิธไิดร้ับเงนิปันผล (Record Date) และใหร้วบรวม
รายชื)อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที)ไดแ้กไ้ขเพิ)มเตมิ) โดยวธิปีิดสมดุทะเบยีน
พักการโอนหุน้ในวันที) 21 มนีาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที) 
15 พฤษภาคม 2557 ทั �งนี� การใหส้ทิธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื)องจากตอ้งรอการอนุมัตจิากที)ประชมุผูถ้อืหุน้ 
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     ทั �งนี� บรษิัทไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของ
บรษิัทในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ตั �งแต่วันที) 1 มกราคม 2556      
ถึง วันที) 30 กันยายน 2556) ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท จํานวน 
1,670,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั �งสิ�นจํานวน 
100,200,000 บาท ซึ)งไดจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ เมื)อวันที) 27 ธันวาคม 
2556 โดยเมื)อรวมกับเงนิปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทําใหเ้งนิปันผล
ประจําปี 2556 รวมเป็นอัตราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงนิปันผลประจําปี 
2556 ทั �งส ิ�นจํานวน 183,700,000 บาท
 

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 
ซึ�งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน) 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ขอ้บังคับ ขอ้ที) 16. ของบริษัทกําหนดไวว้่า      
ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั�ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 
ถา้จํานวนกรรมการที)จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จํานวนใกลท้ี)สดุ กับสว่น 1 ใน 3 กรรมการที)จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปี
แรก และปีที)สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนั�น ใหใ้ชว้ธิีจับสลากกันว่า 
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนที)อยูใ่นตําแหน่งนานที)สดุนั�น
เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการที)ออกตามวาระนั�นอาจไดร้ับเลอืกเขา้มา
ดํารงตําแหน่งใหมก่็ได ้

สําหรับในปีนี�มกีรรมการที)ตอ้งออกตามวาระ 3 ทา่น คอื
     1. นายศักดิiอนันต ์วจิติรธนารักษ์   กรรมการบรษิัท, 
                                                  ประธานกรรมการบรหิาร
     2. นางเลศิลักษณ์ ณัฏฐสมบรูณ์    กรรมการบรษิัท
     3. นายพงษ์ศักดิi วชริศักดิiพานชิ    กรรมการบรษิัท, กรรมการบรหิาร 
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ชื)อ – สกลุ นายศักดิiอนันต ์วจิติรธนารักษ์

อายุ 58 ปี

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ Commercial, Han Chiang College 
(Malaysia)

การอบรม หลักสตูร DAP รุ่นที) 96/2012
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย

สัดสว่นหุน้ที)ถอื รอ้ยละ 18.54

การเขา้ร่วมประชมุ
ในปี 2556

คณะกรรมการบรหิาร  :  12/12 ครั�ง
คณะกรรมการบรษิัท  :    7/10 ครั�ง

ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ



วาระที� 5 พจิารณาอนมุตักิารเลอืกต ั0งกรรมการแทนกรรมการที�ออก
ตามวาระ

22

ชื)อ – สกลุ นางเลศิลักษณ์ ณัฏฐสมบรูณ์

อายุ 70 ปี

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ มัธยมศกึษา โรงเรยีนอนิทรพชิยั
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

การอบรม หลักสตูร DAP รุ่นที) 96/2012
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย

สัดสว่นหุน้ที)ถอื รอ้ยละ 4.61

การเขา้ร่วมประชมุ
ในปี 2556

คณะกรรมการบรษิัท  :  9/10 ครั�ง

ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ
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ชื)อ – สกลุ นายพงษ์ศักดิi วชริศักดิiพานชิ

อายุ 47 ปี

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ (XMBA)
สาขาดา้นการจัดการเชงิกลยทุธ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม - หลักสตูร DAP รุ่นที) 96/2012
  สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย
- MINI MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  โดยธนาคารศรนีคร จํากัด (มหาชน)
- ประกาศนียบัตรชั �นสงูการบรหิารงานภาครัฐ 
  และกฎหมายมหาชน รุ่นที) 6 (ปรม.6) 
  สถาบันพระปกเกลา้

สัดสว่นหุน้ที)ถอื รอ้ยละ 0.62

การเขา้ร่วมประชมุ
ในปี 2556

คณะกรรมการบรหิาร :  12/12 ครั�ง
คณะกรรมการบรษิัท  :  10/10 ครั�ง

ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ
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ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชุมผูถ้ือหุน้ควรอนุมัติการเลือกตั �ง
กรรมการที)ออกตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสบืต่อไปอกี
วาระหนึ)ง และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยเชน่เดมิ  

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 
ซึ�งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน) 



วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มจํานวนกรรมการของบรษิทั และ
แตง่ต ั0งกรรมการของบรษิทัเพิ�ม

25

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เสนอเพิ)มจํานวนกรรมการของบรษิัทอกี 1 ท่าน 
โดยขอเสนอใหท้ี)ประชมุพจิารณาแต่งตั �ง รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย 
รัตนวงษ์ เป็นกรรมการบรษิัทคนใหม่ ซึ)งจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
อสิระ และกรรมการตรวจสอบ ทั �งนี� เนื)องจากเห็นว่า รองศาสตราจารย ์
ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นผูท้ี)มคีวามเชี)ยวชาญในการดําเนินธุรกจิ และ      
มคีวามรูท้างดา้นห่วงโซอุ่ปทานเป็นอย่างดี อกีทั �งมคีุณสมบัตคิรบถว้น    
ที)จะเป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ชื)อ – สกลุ รองศาสตราจารย ์ ดร. วันชยั รัตนวงษ์

อายุ 51 ปี

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาเอก,
Ph.D. (Manufacturing Engineering) 
Swinburne University of Technology, 
Melbourne, Australia

ประสบการณ์ทํางาน
(บางสว่น)

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์และ
ผูอ้ํานวยการศนูยว์จิัยโลจสิตกิส์
มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย

ประเภทกรรมการ
ที)เสนอแตง่ตั �ง

กรรมการบรษิัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอสิระ

สัดสว่นหุน้ที)ถอื ไมม่ี

ประวตักิรรมการใหม่
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ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชุมผูถ้ือหุน้ควรอนุมัตกิารเพิ)มจํานวน
กรรมการของบรษิัท และการแตง่ตั �งกรรมการของบรษิัทเพิ)ม จํานวน 1 ทา่น 
โดยแต่งตั �ง รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการบรษิัท    
คนใหม่ ซึ)งจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ    
ของบรษิัท

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ ือหุ ้น     
ซึ�งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน) 



วาระที� 7 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 
2557
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล

ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
1. เงนิเดอืนประจํา
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

60,000 บาท ตอ่เดอืน
40,000 บาท ตอ่คน
ตอ่เดอืน

60,000 บาท ตอ่เดอืน
40,000 บาท ตอ่คน
ตอ่เดอืน

2. เบี�ยประชมุ
    2.1 ประธาน
    2.2 กรรมการ

10,000 บาท ตอ่ครั�ง
10,000 บาท ตอ่คน
ตอ่ครั�ง
*เฉพาะผูท้ี)เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นั�น

10,000 บาท ตอ่ครั�ง
10,000 บาท ตอ่คน
ตอ่ครั�ง
*เฉพาะผูท้ี)เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นั�น

คณะกรรมการบรษิทั
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ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
3. คา่เดนิทาง
    

ชําระคา่เดนิทางตามที)
ไดเ้กดิขึ�นจรงิ
* ยกเวน้ การเดนิทาง
ในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรษิัทจะ
ไมจ่่ายคา่เดนิทางให ้

ชําระคา่เดนิทางตามที)
ไดเ้กดิขึ�นจรงิ
* ยกเวน้ การเดนิทาง
ในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรษิัท
จะไมจ่่ายคา่เดนิทางให ้

4. คา่ตอบแทนพเิศษ 
    หรอืโบนัส
    4.1 ประธาน จะไดร้ับเพิ)มอกีรอ้ยละ 

25 ของคา่ตอบแทน
พเิศษ หรอืโบนัสที)
กรรมการไดร้ับ

จะไดร้ับเพิ)มอกี 25% 
ของคา่ตอบแทนพเิศษ 
หรอืโบนัสที)กรรมการ
ไดร้ับ
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ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
    4.2 กรรมการ จะไดร้ับตามจํานวน

คา่ตอบแทนพเิศษ 
หรอืโบนัสที)กรรมการ
ของบรษิัทอื)นๆ ที)
ประกอบธรุกจิประเภท
เดยีวกับบรษิัทไดร้ับ
ทั �งนี� คา่ตอบแทน
พเิศษ และโบนัสของ
ประธาน และกรรมการ 
รวมกันแลว้จะตอ้งมี
จํานวนไมเ่กนิ 
15,000,000 บาท
ตอ่ปี

ตามจํานวนคา่ตอบแทน
พเิศษ หรอืโบนัสของ
บรษิัทตา่งๆ ที)ประกอบ
ธรุกจิประเภทเดยีวกับ
บรษิัท แตค่า่ตอบแทน
พเิศษ และโบนัสของ
ประธาน และกรรมการ 
รวมกันแลว้จะตอ้งมี
จํานวนไมเ่กนิ 
15,000,000 บาท  
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คณะกรรมการบรหิาร

ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
1. เงนิเดอืนประจํา
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

40,000 บาท ตอ่เดอืน
20,000 บาท ตอ่คน
ตอ่เดอืน

40,000 บาท ตอ่เดอืน
20,000 บาท ตอ่คน
ตอ่เดอืน

2. เบี�ยประชมุ
    2.1 ประธาน
    2.2 กรรมการ

10,000 บาท ตอ่ครั�ง
10,000 บาท ตอ่คน
ตอ่ครั�ง
*เฉพาะผูท้ี)เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นั�น

10,000 บาท ตอ่ครั�ง
10,000 บาท ตอ่คน
ตอ่ครั�ง
*เฉพาะผูท้ี)เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นั�น
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ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
3. คา่เดนิทาง
    

ชําระคา่เดนิทางตามที)
ไดเ้กดิขึ�นจรงิ
* ยกเวน้ การเดนิทาง
ในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรษิัทจะ
ไมจ่่ายคา่เดนิทางให ้

ชําระคา่เดนิทางตามที)
ไดเ้กดิขึ�นจรงิ
* ยกเวน้ การเดนิทาง
ในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรษิัท
จะไมจ่่ายคา่เดนิทางให ้



วาระที� 7 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 
2557

33

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
1. เงนิเดอืนประจํา
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

40,000 บาท ตอ่เดอืน
30,000 บาท ตอ่คน
ตอ่เดอืน

40,000 บาท ตอ่เดอืน
30,000 บาท ตอ่คน
ตอ่เดอืน

2. เบี�ยประชมุ
    2.1 ประธาน
    2.2 กรรมการ

10,000 บาท ตอ่ครั�ง
10,000 บาท ตอ่คน
ตอ่ครั�ง
*เฉพาะผูท้ี)เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นั�น

10,000 บาท ตอ่ครั�ง
10,000 บาท ตอ่คน
ตอ่ครั�ง
*เฉพาะผูท้ี)เขา้รว่ม
ประชมุเทา่นั�น
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ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556
3. คา่เดนิทาง
    

ชําระคา่เดนิทางตามที)
ไดเ้กดิขึ�นจรงิ
* ยกเวน้ การเดนิทาง
ในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรษิัทจะ
ไมจ่่ายคา่เดนิทางให ้

ชําระคา่เดนิทางตามที)
ไดเ้กดิขึ�นจรงิ
* ยกเวน้ การเดนิทาง
ในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรษิัท
จะไมจ่่ายคา่เดนิทางให ้
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ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชุมผูถ้ือหุน้ควรอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 โดยใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดที)
เสนอขา้งตน้ และการมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้อีํานาจใน
การกําหนดจํานวนเงนิค่าตอบแทนที)กรรมการแต่ละรายจะไดร้ับตามที)
นําเสนอ

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสยีงท ั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม) 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคัดเลือก
ผูส้อบบัญชแีลว้จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิัทใหพ้จิารณา เพื)อที)จะ
นําเสนอต่อที)ประชุมผูถ้อืหุน้เพื)อพจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบัญชจีาก บรษิัท 
ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษิัท สําหรับรอบปีบัญชสี ิ�นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายชื)อ
ดังตอ่ไปนี� 

   1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ)มพนูวัฒนาสขุ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที) 4599
       และ/หรอื
   2. นายประสทิธิi เยื)องศรกีลุ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที) 4174 
       และ/หรอื
   3. นายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที) 3271 และ/หรอื
   4. นายวเิชยีร กิ)งมนตร ีผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที) 3977 
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ขอ้มูลประกอบการพจิารณาเรื�องการกําหนดคา่ตอบแทนแก่
ผูส้อบบญัช ีประจําปี 2557

คา่ธรรมเนยีม ปี 2557 ปี 2556
คา่สอบบัญชปีระจําปี 1,870,000 1,690,000
คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล
3 ไตรมาส 450,000 870,000

รวมท ั0งส ิ0น 2,420,000 2,560,000

ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมัตกิารแต่งตั �งผูส้อบ
บัญชจีาก บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบ
บัญชขีองบรษิัท สําหรับรอบปีบัญชสี ิ�นสดุ วันที) 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 2,420,000 บาท ซึ)งค่าตอบแทนดังกล่าว
รวมถงึการใหบ้รกิารจัดทํารายงานสอบทาน และงบการเงนิประจําไตรมาส
ใหก้ับบรษิัทดว้ย 
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(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  
ซึ�งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน) 
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หมวด 7 บทเพิ�มเตมิ ขอ้ 45. เร ื�อง ลกัษณะดวงตราของบรษิทั
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื)องดว้ยบริษัทไดม้ีนโยบายที)จะแกไ้ข
เปลี)ยนแปลงลักษณะดวงตราประทับของบรษิัท จากเดมิที)เคยจดทะเบยีน
โดยใชส้ัญลักษณ์เป็น “ตัวอักษร PT บนแผนที)ประเทศไทย อยู่ในรูป   
หยดนํ�า” เป็นดวงตราประทับของบรษิัทแบบใหม ่เพื)อใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กับเครื)องหมายการคา้ที)ไดร้ับการอนุมัตจิากทางราชการ  
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ตราประทับเดมิ ใหแ้กไ้ขเป็น

ความเห็นคณะกรรมการ ที)ประชุมผูถ้ือหุน้ควรอนุมัติการแกไ้ข
เปลี)ยนแปลงขอ้บังคับของบรษิัท หมวด 7 บทเพิ)มเตมิ ขอ้ 45. เรื)อง 
ตราประทับของ โดยใหด้วงตราประทับของบรษิัทมลีักษณะดังนี� 

(วาระนี0จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่  3 ใน 4 ของ
ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
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