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สรุปสาระสําคัญ ได�ดังนี้

1. ผู�ถือหุ�นทุกท�านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย หรือ   
งดออกเสียงได� ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได�รับ ณ เวลาลงทะเบียน

2. การออกเสียงลงคะแนนให�เปGนไปตามข�อบังคับของบริษัท โดยหุ�น
1 หุ�น มีเสียงเท�ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เปGนวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2   
เปGนวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 7 เปGนวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 8   
เปGนวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) ซึ่งผู�ถือหุ�นอาจจะสอบถาม หรือ   
เสนอความเห็นต�างๆ ที่เปGนประโยชนOแก�บริษัท ทั้งนี้ 
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ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต�องประกอบด�วยคะแนนเสียง            
ข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

  ข. วาระที่ 6 ซึ่งเปGนวาระการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ มติต�อง
ประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ    
ผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม
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3. ในการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว�ามี
ผู�ถือหุ�นท�านใดไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียงหรือไม� ผู�ถือหุ�นที่เห็นด�วยไม�ต�อง
กาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส�วนผู�ถือหุ�นที่ไม�เห็นด�วย หรือ   
งดออกเสียง ให�กาเครื่องหมายถูก [����] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช�องที่
ประสงคO พร�อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส�งมอบให�แก�   
เจ�าหน�าที่ของบริษัท เพื่อนําไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว�น สําหรับการมอบฉันทะ   
ซึ่งผู�มอบฉันทะมีคําสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาใน   
หนังสือมอบฉันทะแล�ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล�าวตั้งแต�เวลาที่   
ผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม    
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ทั้งนี้ บริษัทจะใช�วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียง
ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และส�วนที่เหลือจะถือว�าเปGนคะแนนเสียง
ที่เห็นด�วย โดยบริษัทจะแจ�งผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ หลังจากการ
ลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระสิ้นสุดลง

สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู�ถือหุ�น และ 
ผู�รับมอบฉันทะทุกรายที่เข�าร�วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู�ถือหุ�นเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย 
และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเ ก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู� ถือหุ�น              
ที่ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียงก�อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล�าว 
และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส�วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น และ
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ผู�รับมอบฉันทะที่เห็นด�วย บริษัทจะเก็บหลังจากปWดการประชุม โดยขอให�ผู�ถือ
หุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกท�าน ช�วยกรุณาส�งให�กับเจ�าหน�าที่ของบริษัทก�อน
ออกจากห�องประชุม

4. หากผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถาม หรือต�องการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได�   
แต�หากผู�ถือหุ�นมีข�อซักถาม หรือต�องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่   
ไม�เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให�สอบถามภายหลังการพิจารณา   
ตามระเบียบวาระต�างๆ เสร็จสิ้นแล�ว โดยขอให�ผู� ถือหุ�นบอกชื่อ และ   
นามสกุล และเข�าประชุมในฐานะผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะก�อนซักถาม   
หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการบันทึกการประชุม



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญ      
ผู�ถือหุ�น ประจําป� พ.ศ. 2557 
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได�จัดทํารายงานการประชุมใหญ�สามัญ
ผู� ถือหุ�น ประจําป� พ.ศ. 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557        
โดยบริษัทได�ส�งสําเนารายงานการประชุมดังกล�าวให�แก�ผู�ถือหุ�นรับรอง โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส�งมาด�วยลําดับที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู� ถือหุ�นควรรับรองรายงาน       
การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� พ.ศ. 2557 

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน) 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดปรากฏตาม         
สิ่งที่ส�งมาด�วยลําดับที่ 2 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 

P. 9

 





วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 

P. 11

 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 

P. 12

 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 

P. 13

 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 

P. 14

 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป� พ.ศ. 2557 

P. 15

 



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
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ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้ เปGนเ รื่องที่รายงานเพื่อทราบ
จึงไม�ต�องมีการลงมติ 



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบป�บัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาสอบทาน         
งบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ที่ผ�านการตรวจสอบ และรับรองจากผู�สอบบัญชีแล�ว จึงได� เสนอต�อ
คณะกรรมการบริษัทให�พิจารณา เพื่อที่จะนําเสนอต�อที่ประชุมผู� ถือหุ�น       
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส�งมาด�วยลําดับที่ 2 
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สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน ป� พ.ศ. 2557 ป� พ.ศ. 2556 %เทียบ
ป�ก�อน

รายได�จากการขายและการบริการ* (ล�านบาท) 55,123.60 47,716.26 15.52%

ต�นทุนรวมการขายและการบริการ (ล�านบาท) 52,036.65 45,434.34 14.53%

ค�าใช�จ�ายในการขายและการบริหาร (ล�านบาท) 2,564.14 1,972.32 30.01%

กําไรสุทธิ (ล�านบาท) 494.05 312.33 58.18%

*รวมเงินอุดหนุนผลิตภัณฑOปWโตรเลียม 22.84 ล�านบาท
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อัตราส�วนที่สําคัญ ป� พ.ศ. 2557 ป� พ.ศ. 2556

อัตรากําไรขั้นต�น 5.60% 4.78%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 1.22% 0.94%

อัตรากําไรสุทธิ 0.89% 0.65%

อัตรากําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 0.30 0.21

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 0.93 1.20

วงจรเงินสด (วัน) -0.81 0.08

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยO 7.88% 6.36%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยOถาวร 23.58% 20.17%

อัตราหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) 0.83 0.86

อัตราส�วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เท�า) 33.64 14.12
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นควรอนุมัติงบการเงิน 
สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน) 



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปGนทุนสํารอง    
ตามกฎหมาย และการจ�ายเงินปbนผล ประจําป� พ.ศ. 2557 
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ�ายเงินปbนผลให�แก�      
ผู�ถือหุ�นในอัตราไม�น�อยกว�าร�อยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น      
(ถ�ามี) อย�างไรก็ตาม การจ�ายเงินปbนผลดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� 
โดยจะขึ้นอยู�กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล�อง ความจําเปGน   
ในการใช�เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปbจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับ
การดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู�ภายใต�เงื่อนไขที่ว�า
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บริษัทจะต�องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการ
ดังกล�าว จะต�องก�อให�เกิดประโยชนOสูงสุดต�อผู�ถือหุ�น ตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู�ถือหุ�นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ
บริษัทที่อนุมัติให�จ�ายเงินปbนผลจะต�องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติต�อที่ประชุม    
ผู�ถือหุ�น เว�นแต�เปGนการจ�ายเงินปbนผลระหว�างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท    
มีอํานาจอนุมัติให�จ�ายเงินปbนผลระหว�างกาลได� แล�วให�รายงานให�ที่ประชุม
ใหญ�ผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต�อไป 
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รายการ ป� พ.ศ. 2557 ป� พ.ศ. 2556

1. กําไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 316,451,257 194,243,488

2. ทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 15,822,563 9,712,175

3. ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ สิ้นป� (บาท) 35,525,139 19,702,576

4. กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย
    (บาท) 

300,628,694 184,531,313

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ�ายเงินปbนผล ประจําป� พ.ศ. 2557
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รายการ ป� พ.ศ. 2557 ป� พ.ศ. 2556

5. เงินปbนผลจ�ายต�อหุ�น (บาท/หุ�น) 0.15 0.11

   5.1 เงินปbนผลระหว�างกาล (บาท/หุ�น) ไม�มี 0.06

   5.2 เงินปbนผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ�น) ไม�มี 0.05

6. รวมเงินปbนผลจ�ายทั้งสิ้น (บาท) 250,500,000 183,700,000

7. อัตราการจ�ายเงินปbนผลเทียบกับ
   กําไรสุทธิของบริษัท (ร�อยละ) 

79.16 94.57

8. อัตราการจ�ายเงินปbนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท
    หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (ร�อยละ) 

83.33 99.55
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นควรอนุมัติการจัดสรรกําไร
สุทธิเพื่อเปGนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ�ายเงินปbนผล ประจําป� พ.ศ. 
2557 โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้

1. จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป� พ.ศ. 2557 
จํานวน 316,451,257 บาท เปGนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร�อยละ 5 
ของกําไรสุทธิดังกล�าว คิดเปGนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 15,822,563
บาท หรือคิดเปGนร�อยละ 0.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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2. จ�ายเงินปbนผลประจําป�จากผลการดําเนินงานของบริษัทในช�วงระยะเวลา
    12 เดือนของป� พ.ศ. 2557 นับตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
    ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท จํานวน 1,670,000,000 หุ�น
    รวมเปGนเงินปbนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทใน 12 เดือนของป�
    พ.ศ. 2557 จํานวนทั้งสิ้น 250,500,000 บาท โดยจะจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นที่มี
    รายชื่อปรากฏอยู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม
    2558 ซึ่งเปGนวันกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รับเงินปbนผล (Record

Date) และให�รวบรวมรายชื่อผู�ถือหุ�นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพยOและตลาดหลักทรัพยO พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�แก�ไขเพิ่มเติม)     
โดยวิธีปWดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ�นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกําหนด
จ�ายเงินปbนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสยีงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน) 
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล ข�อบังคับ ข�อที่ 16. ของบริษัทกําหนดไว�ว�า 
“ในการประชุมสามัญประจําป�ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3           
ถ�าจํานวนกรรมการที่จะแบ�งออกให�ตรงเปGนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดย
จํานวนใกล�ที่สุดกับส�วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต�องออกจากตําแหน�งในป�แรก 
และป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให�ใช�วิธีจับสลากกันว�าผู�ใดจะออก 
ส�วนป�หลังๆ ต�อไปให�กรรมการ คนที่อยู�ในตําแหน�งนานที่สุดนั้นเปGนผู�ออกจาก
ตําแหน�ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได�รับเลือกเข�ามาดํารงตําแหน�งใหม�
ก็ได�” 
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สําหรับในป�นี้มีกรรมการที่ต�องออกตามวาระ 4 ท�าน คือ 
1. นายสุพจนO พิทยพงษOพัชรO กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
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ชื่อ–สกุล นายสุพจนO พิทยพงษOพัชรO

อายุ 74 ป�

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรO
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรO

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร DCP, ACP, MIR, MFR, MIA, MFM, DAP
สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส�วนหุ�นที่ถือ 100,000 หุ�น
0.00 ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�ทั้งหมด

การเข�าร�วมประชุม
ในป� 2557

คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ : ยังไม�มีการจัดประชุม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต�งตั้ง

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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2. นายพิทักษO รัชกิจประการ กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ�าหน�าที่บริหารและกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
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ชื่อ–สกุล นายพิทักษO รัชกิจประการ

อายุ 51 ป�

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรO

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร DCP, DAP, SFE
สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส�วนหุ�นที่ถือ 129,260,634 หุ�น
7.74 ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�ทั้งหมด

การเข�าร�วมประชุม
ในป� 2557

คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต�งตั้ง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. นางฉัตรแก�ว คชเสนี กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร
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ชื่อ–สกุล นางฉัตรแก�ว คชเสนี

อายุ 58 ป�

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรOสิ่งแวดล�อม) 
  มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรO

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร DCP, DAP
สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส�วนหุ�นที่ถือ 33,969,000 หุ�น
2.03 ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�ทั้งหมด

การเข�าร�วมประชุม
ในป� 2557

คณะกรรมการบริษัท : 9/10 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต�งตั้ง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 
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4. นายรังสรรคO พวงปราง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
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ชื่อ–สกุล นายรังสรรคO พวงปราง

อายุ 50 ป�

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO

การอบรมหลักสตูรกรรมการ - หลักสูตร DCP, SFE, RCC, CRP, BRP, CSP
  สมาคมส�งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
- เทคนิคการจัดการและบริหารความเสี่ยง
- โครงการสร�าง CFO มืออาชีพ  

สัดส�วนหุ�นที่ถอื 510,200 หุ�น
0.03 ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�ทั้งหมด

การเข�าร�วมประชุม
ในป� 2557

คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต�งตั้ง

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร,
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, เลขานุการบริษัท
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กระบวนการคัดเลือกผู�ดํารงตําแหน�งกรรมการของบริษัทไม�ได�ผ�าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปbจจุบันบริษัทยังไม�มีการแต�งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อย�างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได�ร�วมกันพิจารณาคุณสมบัติ     
ในด�านต�างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด�านคุณวุฒิ ประสบการณO และความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช�วงที่ผ�านมาแล�ว เห็นว�า นายสุพจนO พิทยพงษOพัชรO, นายพิทักษO     
รัชกิจประการ, นางฉัตรแก�ว คชเสนี และนายรังสรรคO พวงปราง มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรเลือกตั้งเปGนกรรมการของบริษัท 
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นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 นั้น ห�ามมิให�กรรมการของบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพ    
อย�างเดียวกัน และเปGนการแข�งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งเปGนกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพเปGนอย�าง
เดียวกัน และเปGนการแข�งขันกับบริษัท เว�นแต�จะได�แจ�งให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�น
ทราบก�อนมีมติแต�งตั้ง บริษัทจึงขอแจ�ง ต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อทราบว�า     
นางฉัตรแก�ว คชเสนี ซึ่งเปGนกรรมการของบริษัทได�ดํารงตําแหน�งกรรมการ
ของบริษัท เคทีพี ปWโตรเลียม จํากัด, บริษัท พี แอนดO ซี ปWโตรเลียม จํากัด 
และบริษัท ซีเคไฟวO เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งบริษัทดังกล�าวประกอบกิจการค�าน้ํามัน
เชื้อเพลิงเช�นเดียวกับบริษัท



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ      
ที่ออกตามวาระ

P. 43

 

ทั้งนี้ บุคคลดังกล�าวล�วนแต�เปGนผู�ทรงคุณวุฒิ มีความรู�ความสามารถ 
และประสบการณOในธุรกิจของบริษัท และที่ผ�านมาได�ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทได�เปGนอย�างดี และเปGนผู� ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยOและ        
ตลาดหลักทรัพยO ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพยOแห�งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข�อง ทั้งนี้ ประวัติ
ของกรรมการทั้ง 4 ท�าน และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส�งมาด�วยลําดับที่ 3 และ 4 



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ      
ที่ออกตามวาระ

P. 44

 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นควรอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน�งเปGนกรรมการสืบต�อไปอีก
วาระหนึ่ง และดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการชุดย�อยเช�นเดิม และรับทราบ
การที่กรรมการของบริษัทเปGนกรรมการของบริษัทอื่น

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน) 



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 45

 

ข�อเท็จจริงและเหตุผล ที่บริษัทขอเสนอต�อ ที่ประชุมผู� ถือหุ�น         
เพื่อกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป� พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

1. เงินเดือนประจํา
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

60,000 บาท ต�อเดือน
40,000 บาท ต�อคน ต�อเดือน

60,000 บาท ต�อเดือน
40,000 บาท ต�อคน ต�อเดือน

คณะกรรมการบริษัท



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 46

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

2. เบี้ยประชุม
    2.1 ประธาน
    2.2 กรรมการ

10,000 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
   เท�านั้น

10,000 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
   เท�านั้น

3. ค�าเดินทาง
    

ชําระค�าเดินทางตามที่ได�
เกิดขึ้นจริง
* ยกเว�น การเดินทาง
   ในเขตกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล บริษัทจะไม�จ�าย
   ค�าเดินทางให�

ชําระค�าเดินทางตามที่ได�
เกิดขึ้นจริง
* ยกเว�น การเดินทาง
   ในเขตกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล บริษัทจะไม�จ�าย
   ค�าเดินทางให�



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 47

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

4. ค�าตอบแทนพิเศษ
   หรือโบนัส
    4.1 ประธาน

     

จะได�รับเพิ่มอีกร�อยละ 25 
ของค�าตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสที่กรรมการได�รับ 

 
จะได�รับเพิ่มอีกร�อยละ 25 
ของค�าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนัสที่กรรมการได�รับ
 



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 48

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

    4.2 กรรมการ จะได�รับตามจํานวน
ค�าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส
ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ 
ที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกับบริษัทได�รับ ทั้งนี้ 
ค�าตอบแทนพิเศษ และโบนัส
ของประธาน และกรรมการ 
รวมกันแล�วจะต�องมีจํานวน
ไม�เกิน 15,000,000 บาท ต�อป� 

จะได�รับตามจํานวน
ค�าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส
ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ 
ที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกับบริษัทได�รับ ทั้งนี้ 
ค�าตอบแทนพิเศษ และโบนัส
ของประธาน และกรรมการ 
รวมกันแล�วจะต�องมีจํานวน
ไม�เกิน 15,000,000 บาท ต�อป� 



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 49

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

1. เงินเดือนประจํา
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

40,000 บาท ต�อเดือน
20,000 บาท ต�อคน ต�อเดือน

40,000 บาท ต�อเดือน
20,000 บาท ต�อคน ต�อเดือน

2. เบี้ยประชุม
    2.1 ประธาน
    2.2 กรรมการ

10,000 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
 เท�านั้น

10,000 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
 เท�านั้น

คณะกรรมการบริหาร



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 50

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

3. ค�าเดินทาง
    

ชําระค�าเดินทางตามที่ได�เกิดขึ้น
จริง
* ยกเว�น การเดินทาง
   ในเขตกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล บริษัทจะไม�
   จ�ายค�าเดินทางให�

ชําระค�าเดินทางตามที่ได�เกิดขึ้น
จริง
* ยกเว�น การเดินทาง
   ในเขตกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล บริษัทจะไม�
   จ�ายค�าเดินทางให�



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 51

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

1. เงินเดือนประจํา
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

40,000 บาท ต�อเดือน
30,000 บาท ต�อคน ต�อเดือน

40,000 บาท ต�อเดือน
30,000 บาท ต�อคน ต�อเดือน

2. เบี้ยประชุม
    2.1 ประธาน
    2.2 กรรมการ

10,000 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
   เท�านั้น

10,000 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
   เท�านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 52

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 (คงเดิม) ป� พ.ศ. 2557

3. ค�าเดินทาง
    

ชําระค�าเดินทางตามที่ได�เกิดขึ้น
จริง
* ยกเว�น การเดินทาง
   ในเขตกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล บริษัทจะไม�
   จ�ายค�าเดินทางให�

ชําระค�าเดินทางตามที่ได�เกิดขึ้น
จริง
* ยกเว�น การเดินทาง
   ในเขตกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล บริษัทจะไม�
   จ�ายค�าเดินทางให�



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 53

 

ประเภทค�าตอบแทน ป� พ.ศ. 2558 ป� พ.ศ. 2557

1. เบี้ยประชุม
    1.1 ประธาน
    1.2 กรรมการ

12,500 บาท ต�อครั้ง
10,000 บาท ต�อคน ต�อครั้ง
* เฉพาะผู�ที่เข�าร�วมประชุม
   เท�านั้น

-
-

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 54

 

ทั้งนี้ การกําหนดค�าตอบแทนของบริษัทไม�ได�ผ�านคณะกรรมการ
พิจารณาค�าตอบแทน เนื่องจากปbจจุบันบริษัทยังไม�มีคณะกรรมการพิจารณา
ค�าตอบแทน อย�างไรก็ตาม การกําหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการได�ผ�านการ
พิจารณาอย�างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบ
อ�างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล�ว เห็นสมควรกําหนด
ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตามอัตราที่เสนอ
ที�กรรมการแตล่ะรายจะได้รับตอ่ไป



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 55

 

พร�อมทั้งเสนอให�ที่ประชุมผู� ถือหุ�นพิจารณาการมอบอํานาจให�
คณะกรรมการบริษัทเปGนผู�มีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินค�าตอบแทนที่
กรรมการแต�ละรายจะได�รับต�อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นควรอนุมัติการกําหนด
ค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป� พ.ศ. 2558 โดยให�เปGนไปตามรายละเอียด    
ที่เสนอข�างต�น และการมอบอํานาจให�คณะกรรมการบริษัทเปGนผู�มีอํานาจ    
ในการกําหนดจํานวนเงินค�าตอบแทนที่กรรมการ แต�ละรายจะได�รับตามที่
นําเสนอ 

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3     
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม) 



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และการกําหนด
ค�าตอบแทนแก�ผู�สอบบัญชี ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 56

 

ข�อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือก       
ผู�สอบบัญชี จํานวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน    
ความเปGนอิสระของผู�สอบบัญชี ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี แล�วจึงได�เสนอ
ต�อคณะกรรมการบริษัทให�พิจารณา เพื่อที่จะนําเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น   
เพื่อพิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร�ซวอเตอรOเฮาสOคูเปอรOส เอบี  
เอเอส จํากัด ให�เปGนผู�สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 โดยมีรายชื่อดังต�อไปนี้ ญชีรับอนญุาตเลขที� 3977 ที�กรรมการ
แตล่ะรายจะได้รับตอ่ไป



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และการกําหนด
ค�าตอบแทนแก�ผู�สอบบัญชี ประจําป� พ.ศ. 2558 

P. 57

 

     1. นางสาวอมรรัตนO เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
    4599 และ/หรือ 

  2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 
         และ/หรือ

3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 
    และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
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ผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม�มีความสัมพันธO หรือส�วนได�เสีย
กับบริษัท บริษัทย�อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ที่เกี่ยวข�องกับบุคคล
ดังกล�าวแต�อย�างใด จึงมีความเปGนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต�องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้  นางสาวอมรรัตนO  เพิ่มพูนวัฒนาสุข เปGนผู�ลงลายมือชื่อ           
ในงบการเงินของบริษัท มาแล�วเปGนระยะเวลา 1 ป� ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2557, ส�วน
นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล, นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี 
ยังไม� เคยเปGนผู�ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้  ในกรณีที่        
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทผู�สอบบัญชี 
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ดังกล�าวสามารถจัดหาผู�สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได� และกําหนด
ค�าตอบแทนเปGนเงินจํานวน 2,541,000 บาท ซึ่งค�าตอบแทนดังกล�าวรวมถึง
การให�บริการจัดทํารายงานสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสให�กับบริษัท
ด�วย ทั้งนี้ ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน เปGนจํานวน 121,000 
บาท หรือร�อยละ 5 ตามปริมาณรายการค�าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 

ค�าธรรมเนียม ป� พ.ศ. 2558 ป� พ.ศ. 2557

ค�าสอบบัญชีประจําป� (บาท) 2,068,500 1,870,000

ค�าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 472,500 450,000

รวมทั้งสิ้น 2,541,000 2,420,000
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นควรอนุมัติการแต�งตั้ง
ผู�สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร�ซวอเตอรOเฮาสOคูเปอรOส เอบีเอเอส จํากัด เปGน
ผู�สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   
โดยมีค�าตอบแทนเปGนเงินจํานวน 2,541,000 บาท ซึ่งค�าตอบแทนดังกล�าว
รวมถึงการให�บริการจัดทํารายงานสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสให�กับ
บริษัทด�วย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� 
ให�บริษัทผู�สอบบัญชีดังกล�าวจัดหาผู�สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได�

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน) 



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

P. 61

 



Thank You


