
การประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน)



รายช่ือคณะกรรมการบริษทั



พลต ารวจเอก สนุทร ซ้ายขวญั

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ



นายสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์

กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ



นายพงษ์ศกัด์ิ วชิรศกัด์ิพานิช

กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร



ดร. วฒิุชยั ดวงรตัน์

กรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



นายพิทกัษ์ รชักิจประการ

กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่



นางฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร



นางจรสัลกัษณ์ นิธยานุรกัษ์

กรรมการบริษทั



รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั 
รตันวงษ์

กรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ



นายไกรรวี ศิริกลุ

กรรมการบริษทั
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



นายรงัสรรค ์พวงปราง
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเส่ียง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

เลขานุการบริษทั
รกัษาการ ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน



รายช่ือผูบ้ริหารระดบัผูอ้ านวยการ



นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่



นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่



นางสขุวสา ภชูชัวนิชกลุ

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัซ้ือ



นายธาตรี เกิดบญุส่ง

ผูอ้ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่



นายสรุศกัด์ิ ส่งวรกลุพนัธุ์

ผูอ้ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่

ผูอ้ านวยการ สายงานปฏิบติัการสถานี



นายชยัทศัน์ วนัชยั

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายปฏิบติัการ



นายสวุชัชยั พิทกัษ์วงศาภรณ์

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการขาย



นายฉลอง ติรไตรภษิูต

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร



นางวิภา บญุปาลิต

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป
บริษทั กาแฟพนัธุไ์ทย จ ากดั



นายสณัธิติ สภุานุสร

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายธรุกิจขนส่ง



นางสาวสายยน สิริวราการ

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบริหารมินิมารท์



ดร. วลัภา สนัติธรรมารกัษ์

ผูอ้ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน



งดออกเสียงไม่เหน็ด้วยเหน็ด้วย



การออกเสียงลงคะแนน

1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง
วาระท่ี 1 เป็นวาระเพื่อรบัรอง
วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ
วาระท่ี 3-9 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั
วาระท่ี 10 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้า
มี)



พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และชมูือขึน้ ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทั
ยกเว้น ส าหรบัการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงโดย
เฉพาะเจาะจง
มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตัง้แต่เวลาท่ีผูร้บั
มอบฉันทะ
ลงทะเบยีนเข้ารว่มประชมุ

[    ] เหน็ด้วย
[    ] ไม่เหน็ด้วย

หรือ
[    ] งดออกเสียง



*หากมีข้อซกัถาม หรอืต้องการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัระเบยีบวาระในการประชมุวาระ
ใด 
สามารถสอบถามในวาระนัน้ๆ ได้
*แต่หากมีข้อซกัถาม หรอืต้องการแสดงความคิดเหน็ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระ
การประชมุ
ขอให้สอบถามภายหลงัการพิจารณาตามระเบยีบวาระต่างๆ เสรจ็ส้ินแล้ว 

กรณุาแจ้ง ช่ือ-นามสกลุ และเข้าประชมุในฐานะผูถ้ือหุ้น 
หรือผูร้บัมอบฉันทะก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเหน็ 



วาระท่ี 1
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่

สามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560



วาระท่ี  1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
บริษทัได้จดัท ารายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 
2560 โดยบริษทัได้ส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นรบัรอง โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม “ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1”

ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 
2560

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระท่ี 2
รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560



วาระท่ี  2

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 มีรายละเอียด
ปรากฏตาม            “ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2” 

ความเหน็คณะกรรมการ
วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ



วาระท่ี 2
รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560
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รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 มีรายละเอียด
ปรากฏตาม            “ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2” 

ความเหน็คณะกรรมการ
วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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The Company received "Best CEO 
Awards" of SET-listed companies for 2 
consecutive years from SET, and Money and 
Banking Magazine in SET Awards 2017. 

Best 
CEO 

Awards
2017

Excellent 
Code 

of 
Conduct

The Company received the ‘Thai 
Chamber of Commerce Excellent Code of 
Conduct 2017’ from the ‘Honorary 
Announcement of the Excellent Code of 
Conduct Project of the Thai Chamber of 
Commerce 2017’ committee.

A W A R D S
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Excellent CG Scoring

A C C R E S D I T E D

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

CAC Certificate BBB+ Rating



ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

อาชีวอนามยั
ความ

ปลอดภยั 
และ

ส่ิงแวดล้อม

การอบรม 
Basic Safety 

และ 
Basic Fire

โครงการ
ขบัข่ี
ปลอดภยั 
“Wear Your 
Helmet 
By PT” 

โครงการ 
PT 
Football 
Clinic 



ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ส นั บ ส นุ น
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PT   PRACHUAP   FC PT   MAXNITRON   MOTOR
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B U S I N E S S  U P D AT E S







J I T R A M A S  C A T E R I N G

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

PTG Energy Public Company Limited authorized Punthai Coffee to acquire 70% of Jitramas Catering’s 
new-issued ordinary shares in order to strengthen PTG’s food and beverage business. 

Joint Venture with Jitramas Catering



JITRAMAS ’S PRODUCTS & SERVICES
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SERVICE STATION
1,696 stations

MAX MART
101 branches

PUNTHAI/
COFFEE WORLD

209 branches

PT MAXNITRON
LUBE CHANGE

2 branches

RENEWABLE ENERGY
1 factory

AUTOBACS
8 branches

PRO TRUCK 
1 branch

MAX CAMP
1 location



A L L  C H A N N E L S  M A R K E T  S H A R E

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

Source: Department of Energy Business and Company Data
* Including Benzene 91-95, Gasohol 91, Gasohol 95, Gasohol E20, and Diesel 

36.3%

15.2%13.1%

11.5%

7.9%

7.7% 1.5%7.2%

2015

37.4%

13.5%13.5%

11.5%

8.8% 7.7%
1.5% 6.1%

Total Consumption: 
30,607 ML 

37.1%

13.7%13.6%

11.8%

10.2% 7.3%
1.4%4.9%

Total Consumption: 
32,362 ML 

Total Consumption: 
33,232 ML 

2016
2017

• PTG’s sales volume growth outperformed the industry, representing the market share 
of 10.2% in 2017 from 7.7% in 2015 
• Expect to be rank 2nd in 2018



THAIL AND ’S OIL RETAIL CONSUM PTION
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62% 64% 63% 62% 63%

63% 63% 63%5,967 6,021 6,127 5,984 6,192 

21,499 
23,502 24,324 

4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2015 2016 2017

Diesel Benzene 95 Gasohol 95 Gasohol 91 E20

0%

5%

10%

15%

20%

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

+3% 
YoY

+3% QoQ
+4% YoY

+9% 
YoY

4Q17

Source: Department of Energy Business and Company Data

Unit: Million Liter

40.2%

15.6%13.2%

12.8%

11.9%
4.4%

1.8%



THAIL AND ’S LPG AUTO CONSUM PTION
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658 630 620 604 588

3,188

2,716
2,443

4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2015 2016 2017

-3% QoQ
-11% YoY

-10% 
YoY

-15% 
YoY

Source: Department of Energy Business and Company Data

• LPG Auto market has been decreasing 
overtime due to low oil price
• PTG’s LPG volume has been in an 
increasing trend from brand awareness

0.64% 0.97% 1.16% 1.80% 2.19% 2.50% 2.77% 3.04%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

PTT WP_GAS SIAM_GAS PTG



PTG ’S SALES VOLUM E
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Total Petrol Volume by Channel

95% 92% 92% 96% 97%
88%

90%
94%

734 821 881 799 875 

2,237 
2,860 

3,377 

4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2015 2016 2017
 Retail  Wholesale

Total LPG Volume
+18% 
YoY+28% 

YoY

+10% QoQ
+19% YoY

• PTG highly focuses retail portion. 97% of total sales volume in 4Q17 was from retail channel
• The proportion of Benzene has been increasing over time to 28% in 2017 from 26% in 2015 due to 
the station expansion in Bangkok and vicinity areas
• LPG sales volume increased 111% YoY

11 14 15 16 17
30

62

4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2016 2017

+5% QoQ
+60% YoY

+111% 
YoY

Unit: Million Liter Unit: Million Liter



SAM E - S TORE - SALES GROW TH
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0.190

0.200

0.210

0.220

2014 2015 2016 2017

• Petrol SSS growth increased 5% YoY to 0.216 
ML/station/month
• With more selective petrol expansion led to high 
quality service stations 

Unit: ML/Station/Month

BA Petrol Same-Store-Sales

• SSS growth increased 49% YoY to 0.08 
ML/station/month
• Our effective loyalty program through PT Max 
Card led the SSS to continuously rise 

Unit: ML/Station/Month

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

2016 2017

LPG Same-Store-Sales





T O T A L  R E V E N U E
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Unit: Baht Million

+31% YoY
+13% QoQ
+25% YoY

B Revenue by BusinessA Total Revenue

• Revenue increased 31% YoY from rising in sales volume 
(+18%), oil retail price (+10%), and non-oil revenue (+75%)
• Non-oil proportion was 3%, slightly higher than last year at 
2% 

* Non-oil includes LPG, Logistics, Max Mart, Punthai Coffee, Coffee World, Lubricant, Rental income, and others

Oil
97%

Non-oil*
3%

2017



REVENUE GROW TH in EACH CATEGORY
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509 

1,107 

1,938 

2015 2016 2017

Unit: Baht Million

* Non-oil includes LPG, Logistics, Max Mart, Punthai Coffee, Coffee World, Lubricant, Rental income, and others

Non-OIL*

+75% 
YoY • High revenue growth 

was from non-oil portion 
with 75% growth 
• Majority increase in 
non-oil portion was from 
LPG and Coffee Business

53,169 
63,484 

82,686 

2015 2016 2017

Unit: Baht Million

+30% 
YoY



GROSS PROFIT

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

Oil…

Non-oil*
8%

Unit: Baht Million
+3% QoQ
+21% YoY

+20% 
YoY

B

2017

A Gross Profit

• Gross Profit from Non-oil businesses portion 
increased to 8% from 5% last year (reached 9% in 
4Q17)
• Non-oil businesses will increase GPM in the future 

• Imbalance retail price adjustment in Q1 and Q2 
led to lesser marketing margin in 2017 compared to 
2016 reflected slow growth in GP

* Non-oil includes LPG, Logistics, Max Mart, Punthai Coffee, Coffee World, Lubricant, Rental income, and others

Gross Profit by Business



EBITDA and NET PROFIT

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

Unit: Baht Mil l ion Unit: Baht Mil l ion

+12% 
YoY

+2% QoQ
+5% YoY

-15% 
YoY

4% QoQ
-22% YoY

EBITDA NET PROFITBA

• With lower marketing margin and with high expansion in both oil and non -oil business for future growth resulted 
in an increase in SG&A led to a drop in net profit 15% YoY
• In 2016, PTG had an extra profit from dilution gains as PTG ’s associate (AMA Marine PLC) issued newly ordinary 
shares, if such special item was excluded, the net profit would decrease by 9% YoY, instead of 15% YoY



KEY FIN ANCIAL RATIOS
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7.0% 8.1% 7.4%

3.2%
4.3% 3.6%

1.2% 1.7% 1.1%

2015 2016 2017
GPM EBITDA Margin NPM

9.0%
10.6%

6.0%

17.1%
25.0%

18.8%

2015 2016 2017
ROA ROE

Profitability Ratios Efficiency Ratios

• The decline in both 
profitability ratios and 
efficiency ratios were 
from lower marketing 
margin than last year 
and higher SG&A during 
the expansion period 

BA



KEY FIN ANCIAL RATIOS
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Unit: DaysUnit: Days

Day in 
Inventory

Avg. Collecting 
Period

Avg. Payment 
Period

(3.01)
(6.80) (7.27)

2015 2016 2017

Operating Cycle Cash CycleBA
We are a cash generating 
Business!
• The slightly increase in 

cash cycle was from the 
longer average payment 
period according to the 
internal cash 
management

7.83 7.28 7.86 

0.62 
11.45 

0.44 
14.53 

0.59 16.05 

2015 2016 2017



BAL ANCE SHEET and LEVERAGE RATIO 

30  Years   PTG   The   Power   of   Network

• An increase in IBD ratio was from 
long-term loans and debentures to 
accommodate business expansion

Assets Liabilities & EquityBA

1,248 983 1,525 1,9892,334 2,5013,809 4,608
5,800

8,865

391 821

1,404

2,311

6,596 7,805

12,527

17,985

2014 2015 2016 2017
Others
Prepaid Leasehold Right and Land Rental
PP&E

3,599 4,001 4,589 5,119

2,1201,787 2,152
3,654

4,520
740 1,257

3,203

5,980

6,596 7,805

12,527

17,985

2014 2015 2016 2017
S-T Borrowing Trade and Other Payables
L-T Borrowing Other Liabilities
Total Liabilities and Equity

Unit: Baht Mill ion

• An increase in non-current assets were from PP&E and rental and leasehold rights 
from continuous expansion of oil and non-oil businesses
• The increase in liabilities were from loans to finance the  business expansion, and 
trade and other payables from higher sales volume

Leverage Ratios

0.30 0.36

0.87

1.58

2014 2015 2016 2017

Interest Bearing Debt

C
Unit: Baht Mill ion



วาระท่ี 3
พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัรอบปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560



วาระท่ี  3

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษทัส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบ และรบัรองจากผูส้อบบญัชีแล้ว จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั                ให้พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม                                “ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2”



วาระท่ี  3

ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัรอบปีบญัชี
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระท่ี 4
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

ประจ าปี 2560



วาระท่ี  4

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ภายหลงัจากหกัภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอ่ืน (ถ้ามี) 
อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน
แผนการลงทุน และการขยายธรุกิจ              ในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน และการบริหารงาน              ของบริษทั



วาระท่ี  4

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการ
ด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทัง้น้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล               ระหว่างกาลได้แล้วให้รายงานให้ท่ี
ประชมุใหญ่ผูถื้อหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป



วาระท่ี  4

รายการ ปี 2560 ปี 2559

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

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

3. ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ ส้ินปี (บาท) 116,065,920 81,305,616

4. ก าไรสทุธิของบริษทัหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย
(บาท) 

660,445,783 546,831,071

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560



รายการ ปี 2560 ปี 2559

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.17 0.30

5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ไม่มี 0.10

5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลงั (บาท/หุ้น) ไม่มี ไม่มี

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

วาระท่ี  4



วาระท่ี  4

รายการ ปี 2560 ปี 2559

7. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของบริษทั 
(ร้อยละ) 

40.84 87.04

8. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของบริษทั                
หลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

42.99 91.62



วาระท่ี  4

วนัท่ี ก าหนดการ

วนัพฤหสับดีท่ี 8 มีนาคม 
2561

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (Record
Date)

วนัศกุรท่ี์ 18 พฤษภาคม 2561 ก าหนดจ่ายเงินปันผล



วาระท่ี  4

ความเหน็คณะกรรมการ 
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุน
ส ารอง             ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี
1. จดัสรรก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2560 จ านวน 34,760,304 บาท (สามสิบส่ี
ล้าน-เจด็แสนหกหมื่นสามร้อยส่ีบาทถ้วน) เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิดงักล่าว คิดเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 116,065,920 บาท (หน่ึงร้อยสิบหก
ล้านหกหมื่นห้าพนัเก้าร้อย- ย่ีสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.08 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั



วาระท่ี  4

ความเหน็คณะกรรมการ 
2. ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2560 
นับตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจด็สตางค์) 
จ านวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัใน 12 เดือน ของปี 
2560 จ านวนทัง้ส้ิน 283,900,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 ทัง้น้ี การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถ้ือหุ้น 

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระท่ี 5
พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ



วาระท่ี  5

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
ข้อบงัคบั ข้อท่ี 16. ของบริษทัก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รบัเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้”



วาระท่ี  5

ส าหรบัในปีน้ีมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
กรรมการอิสระ

2. นายพิทกัษ์ รชักิจประการ กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่



วาระท่ี  5

ส าหรบัในปีน้ีมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร

4. นายรงัสรรค ์พวงปราง กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเส่ียง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เลขานุการบริษทั



วาระท่ี  5

คณุวฒิุการศึกษา
บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

สดัส่วนหุ้นท่ีถือ
100,000 หุ้น

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย)
หลกัสตูร ITG 6/2017
หลกัสตูร DCP 197/2014
หลกัสตูร MFM 9/2013
หลกัสตูร MIA 14/2013
หลกัสตูร MFR 17/2013
หลกัสตูร MIR 14/2013
หลกัสตูร ACP 42/2013
หลกัสตูร DAP 96/2012

นายสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์
อายุ 77 ปี

การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2560
คณะกรรมการบริษทั : 9/9 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครัง้
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ : 4/4 ครัง้
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น : 1/1 ครัง้

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
กรรมการอิสระ



วาระท่ี  5

คณุวฒิุการศึกษา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สดัส่วนหุ้นท่ีถือ
41,691,134 หุ้น

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย)
หลกัสตูร DCP 198/2014
หลกัสตูร DAP 92/2011
หลกัสตูร SFE 8/2010

นายพิทกัษ์ รชักิจประการ
อายุ 54 ปี

การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2560
คณะกรรมการบริษทั : 9/9 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 4/4 ครัง้
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น : 1/1 ครัง้

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่



วาระท่ี  5

คณุวฒิุการศึกษา
รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต,
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
นิติศาสตรบนัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง
วิทยาศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สดัส่วนหุ้นท่ีถือ
12,001,500 หุ้น

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย)
หลกัสตูร DCP 198/2014
หลกัสตูร DAP 92/2011

นางฉัตรแก้ว คชเสนี
อายุ 61 ปี

การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2560
คณะกรรมการบริษทั : 9/9 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครัง้
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น : 1/1 ครัง้

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร



วาระท่ี  5

คณุวฒิุการศึกษา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต, 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
บริหารธรุกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง

สดัส่วนหุ้นท่ีถือ
610,200 หุ้น

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย)
หลกัสตูร CDC 9/2015
หลกัสตูร DCP 198/2014
หลกัสตูร RCC 16/2013
หลกัสตูร CRP 5/2013
หลกัสตูร BRP 10/2013
หลกัสตูร CSP 50/2013
หลกัสตูร DAP 92/2011
หลกัสตูร SFE 8/2010

นายรงัสรรค ์พวงปราง
อายุ 53 ปี

การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2560
คณะกรรมการบริษทั : 9/9 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : 3/4 ครัง้
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น : 1/1 ครัง้

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเส่ียง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เลขานุการบริษทั
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ



วาระท่ี  5

ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตาม
วาระ                กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระท่ี 6
พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2561



วาระท่ี  6

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

1. ค่าตอบแทนประจ า
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ

60,000 บาท ต่อเดือน
40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

60,000 บาท ต่อเดือน
40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

คณะกรรมการบริษทั



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

2. เบีย้ประชุม
2.1 ประธาน
2.2 กรรมการ

12,500 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

12,500 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามท่ีได้เกิดขึน้จริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขต
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 
บริษทัจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

ช าระค่าเดินทางตามท่ีได้เกิดขึน้จริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
บริษทัจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

คณะกรรมการบริษทั



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

4. ค่าตอบแทนพิเศษ
หรือโบนัส
4.1 ประธาน จะได้รบัเพ่ิมอีกร้อยละ 25 ของ

ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสท่ี
กรรมการได้รบั

จะได้รบัเพ่ิมอีกร้อยละ 25 ของ
ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสท่ี
กรรมการได้รบั

คณะกรรมการบริษทั



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560

4.2 กรรมการ จะได้รบัตามจ านวนค่าตอบแทน
พิเศษ หรือโบนัสท่ีกรรมการของ
บริษทัอ่ืนๆ
ท่ีประกอบธรุกิจประเภทเดียวกบั
บริษทัได้รบั ทัง้น้ี ค่าตอบแทนพิเศษ 
และโบนัสของประธาน และกรรมการ 
รวมกนัแล้วจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 
15,000,000 บาท ต่อปี 

จะได้รบัตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสท่ีกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ
ท่ีประกอบธรุกิจประเภทเดียวกบั
บริษทัได้รบั ทัง้น้ี ค่าตอบแทนพิเศษ 
และโบนัสของประธาน และกรรมการ 
รวมกนัแล้วจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 
15,000,000 บาท ต่อปี 

คณะกรรมการบริษทั



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

5. ประกนัความรบัผิด
ของกรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสงู 
(D&O)

300,000,000 บาท 
(สามร้อยล้านบาทถ้วน)

300,000,000 บาท
(สามร้อยล้านบาทถ้วน)

6. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการบริษทั



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

1. ค่าตอบแทนประจ า
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ

40,000 บาท ต่อเดือน
20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

40,000 บาท ต่อเดือน
20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

2. เบีย้ประชุม
2.1 ประธาน
2.2 กรรมการ

10,000 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

10,000 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

คณะกรรมการบริหาร



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามท่ีได้เกิดขึน้จริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
บริษทัจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

ช าระค่าเดินทางตามท่ีได้เกิดขึน้จริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
บริษทัจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

1. ค่าตอบแทนประจ า
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ

40,000 บาท ต่อเดือน
30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

40,000 บาท ต่อเดือน
30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

2. เบีย้ประชุม
2.1 ประธาน
2.2 กรรมการ

10,000 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

10,000 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

คณะกรรมการตรวจสอบ



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามท่ีได้เกิดขึน้จริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
บริษทัจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

ช าระค่าเดินทางตามท่ีได้เกิดขึน้จริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
บริษทัจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

1. เบีย้ประชุม
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ

12,500 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

12,500 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุ เท่านัน้

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ



วาระท่ี  6

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 (คงเดิม) ปี 2560

1. เบีย้ประชุม
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ

12,500 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุเท่านัน้

12,500 บาท ต่อครัง้
10,000 บาท ต่อคน ต่อครัง้
* เฉพาะผูท่ี้เข้าร่วมประชมุ เท่านัน้

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วาระท่ี  6

ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2561 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็น  ผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รบัตามท่ี
น าเสนอ

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น                  
ซ่ึงมาประชุม



วาระท่ี 7
พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และ              
การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 

ประจ าปี 2561



วาระท่ี  7

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีในปัจจุบนัมีความเป็นอิสระ และมีผลการ
ปฏิบติังาน               อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ รวมทัง้ยงัสามารถจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ
บริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณา เพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อ
ท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี จาก 
บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์ คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชี
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



วาระท่ี  7

ล าดบั
ท่ี

ช่ือ-สกลุ เลขท่ีใบอนุญาต

1. นางสาวอมรรตัน์ เพ่ิมพนูวฒันาสขุ 4599 และ/หรือ

2. นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 6552 และ/หรือ

3. นายพงทวี รตันะโกเศศ 7795 และ/หรือ

4. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 3977



วาระท่ี  7

ค่าธรรมเนียม ปี 2561 ปี 2560

ค่าสอบบญัชีประจ าปี (บาท) 4,132,000 3,245,000

ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส
(บาท)

1,362,000 1,083,000

ค่าบริการอ่ืน (บาท) ไม่มี ไม่มี

รวมทัง้ส้ิน 5,494,000 4,328,000



วาระท่ี  7

ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หน่ึง                ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี จาก บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน
จ านวน 5,494,000 บาท (ห้าล้าน-ส่ีแสนเก้าหมื่นส่ีพนับาทถ้วน) ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงการ
ให้บริการจดัท ารายงานสอบทาน และ         งบการเงินประจ าไตรมาสให้กบับริษทั และบริษทัย่อย
ด้วย ทัง้น้ี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าว            ไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทัผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนแทนได้

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระท่ี 8
พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้



วาระท่ี  8

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
หรือ                ในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า

วัตถุประสง
ค์

: เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ /หรือการจัดหาเงินทุนท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกบั  ผลการด าเนินงาน และ/หรือเพ่ือการด าเนินธรุกิจ และการขยายธรุกิจ
ของบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือเพ่ือช าระคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ
เพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเหน็สมควร
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มลูค่ารวม
ของหุ้นกู้

: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ทัง้น้ี บริษทัสามารถ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้
เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยหุ้นกู้ท่ีบริษทัออกและเสนอ
ขายแล้วแต่ยงัไม่ได้มีการไถ่ถอน ไม่ว่าในขณะใดขณะหน่ึง จะต้องมีจ านวนไม่เกิน
วงเงินดงักล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
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อายุ : ส าหรบัหุ้นกู้ระยะสัน้ ไม่เกิน 270 วนั และส าหรบัหุ้นกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี โดย
ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาด ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกและเสนอขายในคราวนัน้ๆ 
ทัง้น้ี ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/
หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวนัน้
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อน่ึง ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทั ครัง้ท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2559 
ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทออกและเสนอหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกและ
เสนอขาย              หุ้นกู้ไปแล้วจ านวน 3,400 ล้านบาท ซ่ึงหุ้นกู้ดงักล่าวยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน โดย
จะคงเหลือวงเงินอีกจ านวน 600 ล้านบาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ครัง้ท่ี วนัท่ีเสนอขาย
มลูค่าการ

ออก
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

วนัครบก าหนดไถ่ถอน

1/2559 19 กมุภาพนัธ ์2559 1,500 1,500 3 19 กมุภาพนัธ ์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 กนัยายน 2560 1,000 1,000 3 28 กนัยายน 2563
2/2560 15 ธนัวาคม 2560 700 700 5 15 ธนัวาคม 2565

รวมจ านวน 3,400 3,400
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ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ 

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั

ของบริษทั
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
เน่ืองจากได้มีค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซ่ึงก าหนดให้มีการยกเลิก
มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความดงัต่อไปน้ีแทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวน
หุ้น                ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีได้รบัหนังสือจาก           ผูถ้ือหุ้น
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซ่ึงเข้าช่ือกนั หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองกไ็ด้ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวย           ความสะดวกตามสมควร

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผูถ้ือหุ้นตาม
วรรคสอง ต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษทั”
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
และเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติฉบบัดงักล่าว จึงเหน็สมควรให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 28.

ความเหน็คณะกรรมการ
อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ
บริษทั ข้อ 28. และการมอบอ านาจตามท่ีน าเสนอ

คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมติั
วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น                    
ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
และเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติฉบบัดงักล่าว จึงเหน็สมควรให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 28.

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัส่วนท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 
เดือนนับแต่วนัส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษทั               

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 
เดือนนับแต่วนัส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษทั
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัส่วนท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าว
แล้ว             ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถ้ือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนั
ได้ ไม่น้อยกว่า 1  ใน 10 ของจ านวนหุ้ น ท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าว
แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือ                หลายคนซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนันับจ านวนหุ้นได้              ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัส่วนท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดกไ็ด้       แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย
ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน            นับแต่วนัท่ีได้รบัหนังสือ
จากผูถ้ือหุ้น

จะเข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
เม่ือใดกไ็ด้               แต่ต้องระบเุรื่อง และเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี ให้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการจดัประชุม           
ผูถ้ือหุ้นภายใน 1 เดือน 45 วนันับแต่วนัท่ีได้รบั
หนังสือจากผูถ้ือหุ้น
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัส่วนท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลาย                  ซ่ึงเข้าช่ือกนัหรือผู้ถือหุ้นคน
อ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองกไ็ด้ภายใน 45 วนั นับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เ ช่น น้ี  ใ ห้ ถือ ว่า เ ป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้อง
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดั
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัส่วนท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวน                ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม ไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 31
ของข้อบงัคับฉบบัน้ี                  ผู้ถือหุ้ นตาม
วรรคสามต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม                  
ในครัง้นัน้ให้แก่บริษทั
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พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



THANK YOU


