
บริษัท        จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญ ร          6 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษ ยน    6 

ณ ห้องประชุม 3 และ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………......................................... 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 226 คน นับจ านวนหุ้นได้ 

491,537,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.68 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว ซึ่งมีจ านวน 1,100,000,000 หุ้น ครบเป็น

องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการท่ีจะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มี หรือท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และเพื่อความรวดเร็วในการลงและ 

การนับคะแนนเสียง หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคัดค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้       ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่ 

จะได้เก็บใบลงคะแนนท่ีทุกท่านได้รับก่อนเริ่มการประชุมแล้ว      จะน าคะแนนเสียงที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงนั้น ไปหักออกจาก

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ได้จ านวนสุทธิเท่าไรจะถือเป็นคะแนนเสียงของการลงมติในวาระน้ัน และจะแสดงคะแนนเสียง

ทั้งหมด หลังจากทีท่ี่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้วโดยจะแสดงบนจอภาพ 

          ะ   จะ          มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ       ะ      ะ               ะ            72 คน    จ          

    4,494,731 หุ้น จึง                    ะ             ะ          ะ          จ      298 คน    จ                              

            ะ          จ                 ะ    ะ               

 เลขานุการบริษัทได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ : 

กรรมการ 

1.  นายมงคล สิมะโรจน์  ประธานกรรมการ  

2.  นายณรงค์ จุลชาต  ประธานกรรมการบริหาร  

3.               ะ         ะ                 

4. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5.  นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

  และประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

6.  นายโยธิน อารี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 

9. เรือตรีพยุง บุญศิริ กรรมการ 

 10. นายนพดล อัตวาวุฒิชัย  กรรมการ 

 11. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมการผู้จัดการ 

 12.             ะ  จ          รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 13.  นายมาวีร์ สิมะโรจน์  กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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ผู้บริหาร  

1. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) 

2. นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

3. นายพรชัย วิระวงษ์นุสร ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

4. นายสุนทร ยุรศักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคลังน้ ามัน 

5.            จ                           ะ        

6. นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท 

             

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท  

 เลขานุการบริษัทแจ้งว่า เพื่อความโปร่งใสของการจัดการประชุม ขอเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้ง นายภมรินทร์ หอสิมะสถาพร  

ผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

 หลังจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น 

ผ             ะ และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้:   

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 

  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555  

 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ที่ได้ส่งส าเนาใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 และคณะกรรมการได้มีความเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

                          ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  

  เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงาน 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :  

  -  รับรอง 496,032,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

วาระท่ี 2                           ะจ        5                          

   ะ                    จ                   

 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานประจ าปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการด าเนินงาน 

และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอรายงานโดย 

สรุปจากรายงานประจ าปี 2555 ว่า เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทปิโตรนาสในประเทศไทย 

2 บริษัท ซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท บริษัทฯ จึงมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 5 บริษัท ในปี 2555 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 16,992.20 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 15,248.50 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 620.45 ล้านบาท มีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.12 ล้านบาท มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 7.81 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน 47.27 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51.65 

ล้านบาท จึงมีผลก าไรสุทธิจ านวน 1,021.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ท่ีมีก าไรรวมกันจ านวน 143.90 ล้าน

บาทแล้ว ก าไรเพิ่มขึ้น 877.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 609.53 เนื่องจากสาเหตุที่ส าคัญ คือ บริษัทฯ มีก าไรจาก 
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การต่อรองราคาซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทปิโตรนาสจ านวน 880.33 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ในบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท ณ วันที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ ซึ่งมีจ านวนรวม 2,634.60 ล้านบาท กับมูลค่าของเงินท่ีบริษัทฯ ได้

จ่ายให้ไปจ านวนรวม 1,754.27 ล้านบาทแล้ว จะเป็นก าไรจากการต่อรองราคาซื้อจ านวนดังกล่าว ซึ่งแม้ว่า จะเป็นเพียง

ก าไรทางบัญชีก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็จ าเป็นต้องบันทึกบัญชีตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ ด้วย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,160.80 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 

3,838.46 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,322.34 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ 2.19 บาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 หุ้นละ 0.87 บาท 

 กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพิ่มเติมว่า                     2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสถานบีริการ 

น้ ามันท่ีจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 237 แห่ง ในจ านวน 237 แห่งนี้ได้รวมสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จ านวน 8 แห่ง และก๊าซธรรมชาติ 9 แห่ง เป็นสถานีบริการท่ีอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 139 แห่ง 

และเป็นสถานีบริการน้ ามันที่ยังด าเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า PETRONAS จ านวน 96 แห่ง และเป็น 

ผู้ด าเนินการบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง  

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการจะให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องใดหรือไม่  

 เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ : 

  -  รับทราบ  496,032,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระท่ี 3     จ                                                                    5                     จ    

  และ  ะ          จ   และคณะกรรมการ   พิจารณาแล้ว 

    ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน 

 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทีผู้่สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ   

พิจารณาแล้ว รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ปรากฎในหน้า 107 และ 108 ของรายงานประจ าปี 

2555 ส าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดของ         และ          ะ            

ปรากฎ       112          70 ของรายงานประจ าปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ได้มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

อนุมัติงบการเงินดังกล่าว  

 ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใด กรรมการ ผู้บริหารและ

ผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

  เมื่อไม่มีผูส้อบถาม และเมื่อมีการลงคะแนน ประธานฯ จึงได้สรุปผลของการลงคะแนนว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :  
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  -  อนุมัติ 495,960,943 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9999   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  ไม่อนุมัติ              71,700    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0001   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  รวม 496,032,643     เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระท่ี 4   จ       จ          จ                          5 

     ะ                    จ                   

  กรรมการผู้จัดการรายงานว่า บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากจะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ในปี 2555  

 บริษัทฯ มีก าไร     จาก  การด าเนินงาน 154.14 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมาจากปี 2554 จ านวน 165.96  

 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้มีมติให้         ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการ

 ด าเนินงานของปี 2555 ดังนี ้: 

                       

 (1)  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 มีก าไรสะสมยกมา 165,959,852.63 

 (2)  ในปี 2555 มีก าไรสุทธิ                  154,143,540.50   

(3)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) และ (2) 320,103,393.13 

(4)  หักเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของ (2)    (7,707,177.03) 

 (5)  หักเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2554                             

   ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท              (53,000,000.00) 

 (6)  หักเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานช่วงห้าเดือนแรกของปี 2555  

                  ที่ได้จ่ายในเดือนกรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท              (53,000,000.00)  

 (7)  หากที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดเจ็ดเดือนหลังของปี 2555 

        อีกหุ้นละ 0.07 บาท จะเป็นเงิน                 (74,200,000.00)  

 (8)   จะเหลือเงินก าไรสะสมยกไป                                                               132,196,216.10 

 กรรมการผู้จัดการรายงานใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วย ว่าเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 คณะกรรมการได้มีมติให้

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

เป็นเงิน 53.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ส าหรับเงินปันผลงวด     

ที่ก าลังขออนุมัติจากที่ประชุมนี ้หากได้รับอนุมัติ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  

 เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรก าไร 

และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2555 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ : 

 -  อนุมัติ    496,032,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 



 5 
 

วาระท่ี 5   จ                             จะ       จ                ะ 

ประธานฯ ขอให้ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงาน   

ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหารายงานว่า   การประชุมสามัญประจ าปี 2556 มี        

   จะ       จ             วาระจ านวน 5 ท่าน คือ  )    ณรงค์ จุลชาต 2) คุณหญิงเสริมศรี บุญนาค            

 3) นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ 4) เรือตรีพยุง บุญศิริ และ 5) พล.ต.ต.นพ. ทรงชัย สิมะโรจน์   ะ          ก าหนด-

           ะ    า     จ                        ะ                     จ       ะ                    

                     ห้า                                          คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

จึงมีความเห็นว่า                                                           เสนอให้ที่ประชุมเลือก         ห้า

                     กรรมการ      ะ      ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนด-

ค่าตอบแทนและสรรหา จึงมีมติให้เสนอชื่อกรรมการท้ัง 5 ท่านให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการน้ี บริษัทฯ ได้สง่ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ังห้าท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการ

พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่า จากข้อมูลท่ีแสดงจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 

2555 ที่ปรากฎในหน้า 38 ของรายงานประจ าปี 2555 นั้น เห็นว่ากรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 75% 

ของจ านวนครั้งของการประชุมในปีนั้นๆ จากนั้น ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด้วยการพิจารณาเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระท้ัง 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย ะ   เสียง ดังนี้ : 

  1) นายณรงค์ จุลชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

  -  อนุมัติ 496,032,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  2) คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  -  อนุมัติ 496,032,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     100   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  3) นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  -  อนุมัติ 495,960,943 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9999   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  ไม่อนุมัติ 71,700    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0001  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  รวม 496,032,643      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  4) เรือตรีพยุง บุญศิริ  กรรมการ 

  -  อนุมัติ 496,032,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  5) พล.ต.ต.นพ. ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการ 

  -  อนุมัติ 495,960,943 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9999  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  ไม่อนุมัติ 71,700    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0001   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  รวม 496,032,643      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 
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วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556      ะ                           ะ             

   ะ  ะ            จ          

ประธานฯ ขอให้ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงาน 

  ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานว่า ค ะ          ก าหนดค่าตอบแทน- 

และสรรหาได้พิจารณา         ะ                                  จะ           ิ ป ะ                

          จ  ะ         ซึ่ง     ะ                  จ              ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว                 

 เห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันกับอัตราเดิมซึ่งเป็นอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ 

ในปี 2553 และ  ะ            จ                                ะ          ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 จ                ะ     จ                             ะจ        6        ะ          ะ       จ    ดังนี ้: 

   ะ                ะ            แ ะ             ะ             

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  

 เมื่อไม่มีผูใ้ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน 

ในลักษณะค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่าย ดังนี้ : ประธานกรรมการ      ะ 30,000 บาท และกรรมการ      ะ 20,000 

บาท ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ด้วย ะ   เสียง ดังนี้ :  

  -  อนุมัติ 495,982,643 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.9999    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  งดออกเสียง           50,000    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0001    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  รวม   496,032,643    เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม 

 ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายค่าเบี้ย

ประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแก่กรรมการตรวจสอบเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการท่ีกล่าวถึงข้างต้นในอัตราเดียวกัน 

กับของปี 2554 คือ : ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบเดือนละ 

10,000 บาท ส าหรับคณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นน้ัน คณะกรรมการยังมิได้ก าหนดค่าตอบแทนให้ 

 

วาระท่ี 7   เรื่องอื่นๆ 

  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 

  Mr.Chin Sen Yu  ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า เมื่อปีที่แล้วได้รับเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปีน้ี ได้รับเอกสารเป็นภาษาไทย 

ท าให้ไม่สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงขอเสนอให้จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษด้วย

 ประธานฯ แจ้งว่า ในปี 2557 บริษัทฯ จะจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  นางสาวรุง่เรือง เงางามรัตน ์ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่า ในการซื้อกิจการกลุ่มปิโตรนาสท่ีมีมูลค่าประมาณ 1,700 

 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มิได้มีการเพิ่มทุน จึงขอทราบแหล่งที่มาของเงินทุน 

  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดของบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง และได้กู้ยืมเงินจ านวน

ประมาณ 1,400 ล้านบาท จากธนาคารภายในประเทศแห่งหน่ึง 

 

 

 



 7 
 

  นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อไปว่า จากการท่ีได้มีการให้สัมภาษณ์ ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพ

เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกลุ่มบริษัทปิโตรนาสน้ัน ขอทราบว่าจะท าให้บริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 

  กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้น างบการเงินของบริษัทในกลุ่มปิโตรนาสและบริษัทย่อยอื่นมารวมกับ 

 งบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ท าให้จะมีรายได้รวมประมาณ 6 พันล้านบาทเศษ แต่จะมีผลก าไร 

 เป็นจ านวนเท่าใดนั้น บริษัทฯ จะรายงานให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 

  นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า พลังงานทดแทนจะมีผลกระทบต่อการขายน้ ามันหรือไม่ 

  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ จ าหน่ายน้ ามันและพลังงานทดแทน ได้แก่ 

 ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอ 4-5% และแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอล 10% ทว่ายอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

น้ ามันต่างๆ ของบริษัทฯ ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด 

  นางนงนุช สุกแสง ผู้ถือหุ้น ได้ถามเรื่องหุ้นทุนซื้อคืนท่ีคงเหลือในบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จ านวน  

 40 ล้านหุ้น มีต้นทุนเฉล่ียหุ้นละ 0.57 บาท เป็นต้นทุนรวม 22.89 บาท 

  กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 40  

 ล้านหุ้นไปหมดส้ินแล้ว ในราคาเฉล่ียหุ้นละ 5.7 บาท เป็นเงิน 227 ล้านบาท ท าให้มีก าไรประมาณ 204 ล้านบาทเศษ 

  นายไพบูลย์ คูหเพ็ญแสง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้ลงทุนในบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2553 ได้เห็นการพัฒนาธุรกิจและ

ความเจริญเติมโตของบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงขอขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทีไ่ด้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ

บริษัทฯ และได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรน าเงินท่ีได้จากการขายหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 40 ล้านหุ้น ไปช าระค่า 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ส าหรับการลงทุนในกลุ่มปิโตรนาส 1,400 ล้านบาท และได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะใช้

สินทรัพย์ในกลุ่มปิโตรนาสให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ตอบว่า บริษัทฯ จะน าเงินส่วนหนึ่งไปช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนท่ีเหลือจะใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

  ส าหรับสินทรัพย์ในกลุ่มปิโตรนาสนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกใช้สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายน้ ามัน

เชื้อเพลิงที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และอาจพิจารณาขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยหากขาย  

 จะต้องได้ก าไรสูงกว่าการเก็บไว้  

  นายไพบูลย์ คูหเพ็ญแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นต่อไปว่า ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม และน าเงินไป

ลงทนุในสถานีบริการก๊าซเพิ่มขึ้น 

  กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในเรื่องการลงทุนในสถานีบริการก๊าซนั้น บริษัทฯ ได้ด าเนินการร่วมกับผู้จ าหน่าย 

 ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศอยู่แล้ว โดยบริษัทฯ ลงทุนในท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซึ่งจะใช้งบประมาณแห่งละ 20-30 

ล้านบาท ส่วนผู้จ าหน่ายก๊าซรายใหญ่จะลงทุนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ปัจจุบันได้มีการตกลงร่วมกันท่ีจะสร้างสถานี-

บริการก๊าซธรรมชาติ 3 แห่ง และอยู่ในระหว่างการเจรจาอีก 3 แห่ง 

  นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่ได้บริหารและจัดการให้ธุรกิจ 

ของบริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด 
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เมื่อไม่มีผูเ้สนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น              ะและผู้ที่มาร่วมประชุมทุกท่าน แล   ปิด

ประชุมเมื่อเวลา 10.15 น.                                           

 
          

 

 

                                                                                          ( ปิยะลักษณ์  สิมะแสงยาภรณ์  ) 

                                                                                                    เลขานุการบริษัท 

 

 

             ( มงคล  สิมะโรจน์ )                                                              

                    ประธาน  ที่ประชุม 


