
 
บริษัท        จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญ         2557 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษ ยน 2557 

ณ ห้องโลตัส ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์   
เลขที่ 60 รัชดำภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

……………………………………………………………………………......................................... 
 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ มีดงันี ้:  

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.  นายมงคล สมิะโรจน์  ประธานกรรมการ  
2.  นายณรงค์ จลุชาต  รองประธานกรรมการ  
3. นายภิมขุ สมิะโรจน์     าน     า     า  
4. คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
6.  นายโยธิน อารี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 

   8. นายนพดล อตัวาวฒุิชยั  กรรมการ 
   9. นายพิสทุธ์ิ สนัติโชค      า บริหาร 
 10. นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
 11.   นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหาร (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน)  
 12.   นายมาวีร์ สมิะโรจน์  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

  
ผู้บริหาร  

1. นางปิยะลกัษณ์ สมิะแสงยาภรณ์ เลขานกุารบริษัท 
2. นายพรเลศิ ฉายาลกัษณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
3. นายสนุทร ยรุศกัดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคลงัน า้มนั 
4. นาย  น   น   น         าน ย า   าย าย 
5. นายธวชัชยั บรูณะบญัญตัิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม 
6. นายศกัดิ์สทิธ์ิ เลศิหสัดีรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 
            รับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3565 
2. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 6333 
3. นายทศกมล วยพุงษ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 8745 

 
 เมื่อเวลา 09.30 น. เลขานกุารบริษัทได้รายงานวา่ มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 216 คน และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 160 คน                 
รวมเป็นจ านวน 376 คน เข้าประชมุ นบัจ านวนหุ้นได้ 438,490,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระเต็ม 
มลูคา่แล้ว ซึง่มีจ านวน 1,100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีไ่ด้ก าหนดให้องค์ประชมุประกอบด้วย 
จ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และนบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว  
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เลขานกุารบริษัทได้อธิบายวิธีการท่ีจะใช้ในการออกเสีลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ วา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉนัทะ โดยนบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และเพื่อความรวดเร็วในการลงและ 
การนบัคะแนนเสยีง หากมีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้   น  นยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่ 
จะได้เก็บใบลงคะแนนทีผู่้นัน้ได้แสดงความเห็นไว้ ไปหกัออกจากจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง  ได้จ านวนสทุธิเทา่ไร   ถือเป็น 
คะแนนเสยีงของการลงมติในวาระนัน้  มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระ จะแสดงคะแนนเสยีงทัง้หมดบนจอภาพ หลงัจากที่ประชมุ 
ได้พิจารณาครบทกุวาระแล้ว  
  า น  น ได้แนะน ำ     า         า                ตอ่ที่ประชมุ อีกทัง้ ได้          นายทศกมล วยพุงษ์ ผู้สอบบญัชี 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั    น           า    า              า           ย  
    น า                 น มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 108 คน และผู้ รับ     น  จ านวน 100 คน           ยน   า           
        รวมจ านวน 208 คน น    าน น   น    4,464,195 หุ้น   า              น              น     า                น  าน น  
584 คน น    าน น   น    442,954,955    น       น   ย   40.27      าน น   น           า           า     
 หลงัจำกนัน้ นำยมงคล สมิะโรจน์ ประธำนกรรมกำร ซึง่ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชมุ ได้กลำ่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น 
ผ            น   และผู้ทีเ่ข้ำร่วมประชมุ แล้วได้กลำ่วเปิดประชมุ และด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้:   
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2556 
  ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25  
 เมษายน 2556 ทีบ่ริษัทฯ ได้สง่ส าเนาให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้แจ้งด้วยวา่คณะกรรมการ 
   ได้มีความเห็นให้เสนอวา่ ท่ีประชมุควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2556 ซึง่ได้ประชมุ                  
               เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 
 

 รับรอง   442,954,955   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ ำนวนเสยีงของผู้มำร่วมประชมุ 
  

วาระท่ี 2      า    า   า น น าน     า   2556                          
     านฯ           า        า    น    าย าน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรุปจากรายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุแล้ว วา่ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมจ านวน 23,604.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555  
ที่มีรายได้รวมจ านวน 17,047.48 ล้านบาทแล้ว         น 6,557.14 ล้านบาท หรือ        นร้อยละ 38.46 เนื่องจากมีรายได้ 
จากการขายเพิ่มขึน้จากบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้ มีคา่ใช้จ่ายรวมจ านวน 23,373.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึง่มีคา่ใช้จ่าย
รวม 15,980.27 ล้านบาท เป็นจ านวน 7,392.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.26 เนื่องจากต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงินทีเ่พิ่มขึน้ 

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ 177.80 ล้านบาท ลดลง 879.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ 
กบัปี 2555 ที่มีจ านวน 1,057.23 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 ได้รวมก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ยไว้
จ านวน 935.61 ล้านบาท หากตดัรายการดงักลา่วออก จะมีผลให้ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิที่เกิดจาก
การด าเนินงานจริง 121.61 ล้านบาท ก าไรสทุธิของปี 2556 ที่มีจ านวน 177.88 ล้านบาท จึงสงูกวา่ปี 2555 จ านวน 56.27 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.26 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 5,834.39 ล้านบาท หนีส้นิรวมจ านวน 
3,151.27 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 2,683.12 ล้านบาท เฉลีย่เป็นมลูคา่หุ้นตามบญัชีได้หุ้นละ 2.44 บาท 
ดงัมีรายละเอียดปรากฏใน “ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน” หน้า 45 ถึง หน้า 57 ของรายงานประจ าปี 2556  
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 กรรมการผู้จดัการได้รายงานเพิ่มเติมวา่     น         น า   2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสถานีบริการ    
ที่เปิดด าเนินการทัง้หมด 248 แหง่ ในจ านวนสถานีบริการเหลา่นี ้เป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หรือทีเ่รียกวา่ NGV 
จ านวน 9 แหง่ และเป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หรือทีเ่รียกวา่ LPG จ านวน 8 แหง่ 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ใดต้องการจะให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่
เมื่อไมม่ี ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชมุ ซึง่สรุปได้วา่ ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  
 

 รับทราบ 442,954,955    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 
วาระท่ี 3      า  า น        า    น         ฯ   า         น     น         น า   2556                         แล้ว 
    ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานวา่ คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ทีผู่้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
   พิจารณาแล้ว รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ปรากฏในหน้า 100 ของรายงานประจ าปี 2556  
ส าหรับรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายละเอียดของงบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ปรากฏในหน้า 103 ถึงหน้า 204 ของรายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดเก่ียวกบั 
งบการเงิน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

เมื่อไมม่ีผู้สอบถาม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชมุ ซึง่สรุปได้วา่ ที่ประชมุได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ 
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 

 

 อนมุตัิ 442,954,955  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  
วาระท่ี 4 พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรเงินก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2556 และก ำไรสะสม 
       ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานวา่ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50  
 ของก ำไรสทุธิ หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล นอกจำกจะมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อกำรขยำยธุรกิจ   

ในปี 2556 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน 92.975 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมาจากปี 2555 
จ านวน 216.865 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรดงักลา่ว ดงันี ้:  

 
                                                                  หนว่ย : พนับาท 
   (1)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 มีก าไรสะสมยกมา              216,865 

 (2)  บวก การกลบัรายการส ารองเพื่อการขายหุ้นสามญัซือ้คืน               22,892  
 (3)  บวก ก าไรสทุธิปี 2556                                                           92,975   

  (4)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) (2) และ (3)                             332,732 
   (5)  หกั  เงินทนุส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของ (3)                                           (4,649) 
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   (6)  หกั  เงินปันผลงวดสดุท้ายของปี 2555 
 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท 
 ส าหรับหุ้นจ านวน 1,068,542,857 หุ้น (เป็นจ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ที่เหลอื 
 หลงัจากหกัหุ้นทนุซือ้คืน) คิดเป็นเงิน                                                          (74,798) 
  หกั  เงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2556 
                ที่ได้จ่ายในเดือนกนัยายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท  

ส าหรับหุ้นจ านวน 1,100,000,000 หุ้น (เป็นจ านวนหุ้นท่ีมี 
หลงัจากการขายหุ้นทนุซือ้คืน) คิดเป็นเงิน                         (66,000) 

   (7)  หากจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายของปี 2556  
                            หุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 1,100,000,000 หุ้น จะเป็นเงิน               (66,000)                                    
   (8)  จะเหลอืเงินก าไรสะสมยกไป                 121,285 
 
  กรรมการผู้จดัการรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วย วา่เมื่อเดือนสงิหาคม 2556 คณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ 

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 66.00 ล้านบาท 
 ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายที่ก าลงัขออนมุตัิจาก 
 ที่ประชมุนี ้หากได้รับอนมุตัิ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่าย 
 ส าหรับปี 2556 จะเป็นเงินหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 132 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัร้อยละ 141.97  
 ของก าไรสทุธิของปี 2556  

           อนึง่ เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้นทีบ่ริษัทฯ ได้จ่ายส าหรับปี 2555 ในอตัราหุ้นละ  
0.12 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 127.80 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ร้อยละ 81.29 ของก าไรสทุธิของปี 2555 แล้ว  
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้นท่ีบริษัทฯ จ่ายในปี 2556 เทา่กนักบัปี 2555 คือ หุ้นละ 0.12 บาท 

  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
  เมื่อไมม่ีผู้ ให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร 
 จากผลการด าเนินงานของปี 2556 ซึง่มีจ านวน 92.975 ล้านบาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 4.649 ล้านบาท 

และเป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดสดุท้ายของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 66.00 ล้านบาท 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 

 

 อนมุตัิ 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
 
วาระท่ี 5   พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนผู้ที่จะพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ  

ประธานฯ รายงาน วา่ นการประชมุสามญัประจ า   2557 มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้:               
(1) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

(2) นำยนพดล อตัวำวฒุิชยั กรรมกำร 
(3) นำยสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ กรรมกำรอิสระ  
(4) นำยชยัฤทธ์ สมิะโรจน์ กรรมกำรผู้จดักำร 
(5) นำยมำวีร์  สมิะโรจน์  กรรมกำร 

    น      า   า น   า     น       า      า  าคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีจะพ้นจำกต ำแหนง่ 
   ง 5   านแล้ว เห็นวำ่เหมำะสม และสอดคล้องตำมที่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนด  
และเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ เป็นไปอยำ่งตอ่เนื่อง จึง   น   เสนอ   ที่ประชมุพิจารณา        ง          5 

 กลบัเข้าด ารงต าแหนง่     า     า   น    ซึง่        า    น   ย     า    น       น      า   า น  
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   า     น       า จึงมีมติให้เสนอช่ือกรรมการทัง้ 5 ทา่นให้            า  า                า  า    า  น   

กรรมการ    า   น    ในการนี ้บริษัทฯ ได้สง่ประวตัิของกรรมการทัง้ 5 ทา่นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา  
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุด้วยแล้ว  

ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชมุวำ่ ท่ีประชมุจะเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล หรือเลอืกตัง้ทัง้ 5 ทำ่นในครำวเดียว 
ที่ประชมุได้ให้ควำมเห็นวำ่ ควรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
หลงัจากนัน้ ที่ประชมุได้มีมติเลอืกตัง้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 5 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่                

อีกวาระหนึง่ โดยได้เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 
 
              1) นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ 
 อนมุตัิ                   433,951,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    97.9675 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                  ไมอ่นมุตัิ     9,003,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      2.0325 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 รวม                      442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

 2) นายนพดล อตัวาวฒุิชยั  กรรมการ  
 อนมุตัิ 434,016,676 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    97.9821 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                  ไมอ่นมุตัิ     8,928,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 งดออกเสยีง            9,879 เสยีง* คิดเป็นร้อยละ      0.0022  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 รวม 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

 3) นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระ 
 อนมุตัิ 434,011,555 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    97.9810 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                  ไมอ่นมุตัิ     8,928,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 งดออกเสยีง          15,000 เสยีง* คิดเป็นร้อยละ      0.0033 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 รวม 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

4) นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
 อนมุตัิ 421,026,555 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    95.0495 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                  ไมอ่นมุตัิ     8,928,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 งดออกเสยีง   13,000,000 เสยีง* คิดเป็นร้อยละ      2.9348  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 รวม 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

 5) นายมาวีร์ สมิะโรจน์          กรรมการ 
 อนมุตัิ 405,526,555 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    91.5503 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                  ไมอ่นมุตัิ     8,928,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 งดออกเสยีง   28,500,000 เสยีง* คิดเป็นร้อยละ      6.4340 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 รวม 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

  *   หมายเหต ุ: เป็นจ านวนหุ้นท่ีถือโดยกรรมการท่ีถกูเสนอให้ได้รับการเลอืกตัง้ และได้งดออกเสยีงให้แก่ตวัเอง 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557  
ประธำนฯ ขอให้ประธำนคณะอนกุรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำเป็นผู้รำยงำน 

 ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้รายงานวา่ ค   น      า ฯ ได้พิจารณา
 น า        า                  า          ฯ               และ  า     น                ยน   น ซึง่   าน  
          ย   น     าย        า แล้ว เห็นวา่ แม้วา่คา่ตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กรรมการยงัต ่าอยู่ หากแตผ่ลการ 
ด าเนินงานของบริษัทฯ ยงัไมด่ีนกั จึงเห็นควรให้คงคา่ตอบแทนกรรมการไว้ในอตัราเดิม             า       า  า     
   น   ย        น        น      า ฯ        น                า  า น       า     น     า      า   2557 
 น        า    ย         า  าย   น าย    น           าน     า           น    0,000  าท แ       า  
          น   20,000  า   

  า      า     น        า        น  น         า              าย  า    ย      เหมาจ่ายเป็น
 าย    น        า              า   า     นกรรมการ      า   า   น  น    าเดียวกนักบั   2556    า     
       าน     า                  น    5,000  า          า ตรวจสอบ          น    0,000  า  
     า     น           า    ย  ย   น           า ได้แตง่ตัง้น  น         า        า น   า     น    

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2557 เป็นคา่เบีย้ประชมุในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนในอตัราเดียวกนักบัท่ีได้จ่ายในปี 2556 คือ 
ให้ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 20,000 บาท ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 
2557 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  
 

 อนมุตัิ 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
 
วาระท่ี 7    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2557 

ประธานฯ ขอให้กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารเป็นผู้รายงาน 
                 กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารรายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ และคณะกรรมการ 
 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557  
                    1. นายวินิจ ศิลามงคล          ทะเบียนเลขท่ี 3378 หรือ 
                    2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                    3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ 
                   4. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ทะเบียนเลขที่ 6333 

ซึง่บคุคลทัง้ 4 ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในปี 2556 ด้วย 
ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ส าหรับคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 นัน้  
ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง) ซึง่มีรายการดงันี ้: 

   (ก) คา่ตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปี 2557 จ านวน 670,000 บาท  
         เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 20,000 บาท 
  (ข) คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 810,000 บาท  
        เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 60,000 บาท 
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คา่ตอบแทนประจ าปี 2557 จ านวน 1,480,000 บาทนี ้เพิ่มจากปี 2556 จ านวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 5.71 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เหมาะสมกบั
ปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบมากขึน้จากธุรกรรมของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัใหมอ่ีกหลายฉบบั ที่มีผลบงัคบัใช้ในปี 2557 ซึง่จะมีผลให้ปริมาณงานด้านบญัชีและการตรวจสอบเพิ่มขึน้ 

 กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารรายงานเพิ่มเติมวา่ บคุคลทัง้ 4 จะเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557  
ของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม รวม 9 บริษัท เป็น บริษัทยอ่ย 8 บริษัท คือ 1) บริษัท ซสัโก้รีเทล จ ากดั  
2) บริษัท น า้มนัสยามมงคล จ ากดั 3) บริษัท สริิเจริญวฒันา จ ากดั 4) บริษัท ซสัโก้ ดีลเลอร์ส จ ากดั  
5) บริษัท ซสัโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 6) บริษัท ซสัโก้ ลบูริแคนท์ส จ ากดั 7) บริษัท ซสัโก้ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั และ  
8) บริษัท ซสัโก้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท เอส เอ็นจีวี จ ากดั ด้วย โดยจะคิดคา่ตอบแทน 
การสอบบญัชีประจ าปี 2557 รวม 2,070,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เป็นจ านวน 70,000 บาท 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
                   1. นายวินิจ ศิลามงคล          ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือ 
                   2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                   3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ 
                   4. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ทะเบียนเลขที่ 6333 
                 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวน 1,480,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง)  
 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  
 

                  แตง่ตัง้ 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                   
วาระท่ี 8 เร่ืองอื่น ๆ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดต้องการเสนอเร่ืองอื่นๆ หรือไม่ 
นายภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วฒัน์  ผู้ รับมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้แจ้งวา่ ด้วยภาคเอกชนได้รวมตวั 

กนัจดัตัง้ “ โครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต” และได้ทราบวา่ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว  
โดยบริษัทฯ  ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไมม่ีสว่นร่วมในการทจุริต จึงขอแสดงความช่ืนชมคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการตอ่ต้านทจุริตดงักลา่ว ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้ว ยงัจะสง่ผลที่ดีตอ่ผู้ ถือหุ้น  
และประเทศชาติอีกด้วย  

ประธานฯ แจ้งวา่ บริษัทฯ พร้อมที่จะร่วมมือและปฏิบตัิในการตอ่ต้านทจุริตดงักลา่ว 
 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น            น   และผู้ที่มาร่วม
ประชมุแล    ปิดประชมุเมื่อเวลา 10.30 น. 
                                                                                         
 
 
                          
                ( มงคล สมิะโรจน์ )                                                                         ( ปิยะลกัษณ์  สมิะแสงยาภรณ์ ) 
               ประธานในที่ประชมุ                                                            เลขานกุารบริษัท 

 
 


