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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)



มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงด าเนิน            
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงขอเสนอ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ดังนี ้
 
  1. เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใครข่อความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย 
พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามรายละเอียดใน “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7” ไปที่ “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี 
เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทก่อนวันท่ี 23 เมษายน 2564 หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 
 
  2. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า สามารถกระท าได้ผ่านช่องทาง ดังนี ้
   - ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์)         
ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคาร            
ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : csp@pt.co.th 
   - โทรสาร : 0 2168 3379 
 
  3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านศึกษา              
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการจัดประชุมของบริษัท ก่อนการเข้าประชุม ดังนี้  
   - บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ณ บริเวณ              
หน้าห้องประชุม ในกรณีที่ตรวจพบความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาต        
ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงนั้นเข้าห้องประชุม ส าหรับการเข้าแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร                
และจุดลงทะเบียน บริษัทจะจัดใหม้ีการยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
   - โต๊ะ และ/หรือเก้าอี้ในห้องประชุมจะถูกจัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจ านวนที่นั่ง
และจ านวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะถูกก าหนดตามแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งให้เป็นไปตามล าดับการลงทะเบียน โดยจะมีการก าหนด
หมายเลขที่น่ัง และขอความร่วมมือใหผู้้เข้าร่วมประชุมน่ังตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น 
และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน           
บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือใหผู้้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง ได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน 
 

\...............- ผู้เข้าร่วมประชุมจะตอ้ง............... 
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   - ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม และ            
ท าความสะอาดมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ก่อนเข้าห้องประชุม โดยบริษัทจะจัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ  
   - เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟน ในวันประชุม 
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่อาจมีค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม กรุณาเขียนค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร และน าส่งที่จุดลงทะเบียน 
หรือน าส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน  
   - ผู้เข้าร่วมประชุมควรพูดคุยเท่าที่จ าเป็น โดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกน หรือเปิดหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าในขณะอยู่ในสถานท่ีจัดการประชุม และเลี่ยงไอ จามใกล้ผู้อื่น 
   - บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)  
   - ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิด          
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 
 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenergy.co.th) หรือเว็บไซต์ของ        
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          
              
 ทั้งนี้ หากมีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้า        
ในขั้นตอนต่างๆ บริษทัต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
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                                             - 2 -     บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากัด (มหาชน) 

   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2563  
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2563 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวย

ลําดับท่ี 2”     
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

 วาระน้ีเปนเรื่องท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมัุติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาสอบทานงบการเงิน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผานการตรวจสอบ และรับรองจากผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด โดยระบุวา “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการไดแสดงใหเห็นถึงภาพรวม และฐานะทางการเงินของบริษัท 

และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมท้ังผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาเพ่ือท่ีจะนําเสนอตอ         

ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2” 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

 อนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมัุติการจายเงินปนผล ประจําป 2563   

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมี               

การเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน                    

และการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขท่ีวา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการ

ดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร ท้ังน้ี มติของ   

คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล    

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนทราบในการประชุม      

คราวตอไป 

\...............จากผลการดําเนินงาน............... 
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 จากผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2563 จํานวน 

762,349,433 บาท (เจ็ดรอยหกสิบสองลานสามแสนส่ีหมื่นเกาพันสี่รอยสามสิบสามบาทถวน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

ใหจายเงินปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงระยะเวลา 12 เดือน ของป 2563 นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 (หน่ึงพันหกรอยเจ็ดสิบลาน) หุน รวมเปนเงิน

ปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของป 2563 จํานวนท้ังส้ิน 835,000,000 บาท (แปดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) คิด

เปนสัดสวนรอยละ 109.53 (หน่ึงรอยเกาจุดหาสาม) ของกําไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 

 ท้ังน้ี ขอมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผล ประจําป 2563 แสดงไดดังน้ี  

  

รายการ ป 2563 ป 2562 

1. กําไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 762,349,433 593,861,076 

2. ทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)  ไมมี 29,693,054 

3. ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ สิ้นป (บาท) 178,794,094 178,794,094 

4. กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 762,349,433 564,168,022 

5. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.50 0.40 

    5.1 เงนิปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) ไมมี 0.20 

    5.2 เงนิปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.50 0.20 

6. รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 835,000,000 668,000,000 

7. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท (รอยละ) 109.53 112.48 

8. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารอง 

 ตามกฎหมาย (รอยละ) 

109.53 118.40 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2563 จากผลการดําเนินงาน    

ของบริษัทในชวงระยะเวลา 12 เดือน ของป 2563 นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท 

(หาสิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 (หน่ึงพันหกรอยเจ็ดสิบลาน) หุน รวมเปนเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน 

ของป 2563 จํานวนท้ังสิ้น 835,000,000 บาท (แปดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) โดยจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใน        

สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date)      

และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ท้ังน้ี บริษัทไมตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารอง

ของบริษัทมีจํานวนครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

 

\...............คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ............... 
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 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมัุติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ขอบังคับ ขอท่ี 16. ของบริษัทกําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3       

ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูใน

ตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

 

 สําหรับในปน้ีมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 4 ทาน ไดแก  

  (1) นายสุพจน พิทยพงษพัชร  

  (2) นายพิทักษ รัชกิจประการ  

  (3) นางฉัตรแกว คชเสนี และ 

  (4) นายรังสรรค พวงปราง    

 

 ในปน้ี นางฉัตรแกว คชเสนี ประสงคท่ีจะไมรับตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท และประกอบกับ    

การท่ีไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําป 2564        

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2564 จึงไดคัดเลือก               

และกล่ันกรองบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทในเบ้ืองตน และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ โดยหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้จะพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ     

ของบริษัท อีกท้ังคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับ

ความเหมาะสมในดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีผานมาแลว ตลอดจนคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังประกาศ    

อ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ประวัติของกรรมการท้ัง 4 ทาน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3” อีกท้ังผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ   

ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระจะตองเปนผูท่ีจะสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายใด 

และเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ และมีคุณสมบัติตาม “นิยามกรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “ส่ิงท่ีสงมาดวย

ลําดับท่ี 4”  

 

\...............ความเห็นคณะกรรมการ............... 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนี้ และอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมใหญ          

สามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังตอไปนี้  

 

  1. เสนอใหเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงไดแก นายสุพจน พิทยพงษพัชร นายพิทักษ            

รัชกิจประการ และนายรังสรรค พวงปราง กลับเขาดํารงดําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 ช่ือกรรมการ ตําแหนง (เดิม) ตําแหนง (ใหม) หมายเหตุ 

1. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท กลับเขาดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการของบริษัทสืบตอไป 

อีกวาระหนึ่ง โดยไมไดดํารง

ตําแหนงในกรรมการชุดยอย  

2. นายพิทักษ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

ดํารงตําแหนงเดิม กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทสืบตอไป 

อีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนง 

ในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม 

3. นายรังสรรค พวงปราง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

เลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท    

ดํารงตําแหนงเดิม กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทสืบตอไป 

อีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหนง 

ในคณะกรรมการชุดยอยเชนเดิม 

  

  2. เสนอใหแตงต้ัง ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เปนกรรมการบริษัท แทน นางฉัตรแกว คชเสนี ซึ่งเปนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ชื่อกรรมการ ตําแหนง  หมายเหตุ 

ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร กรรมการบรษิัท 

กรรมการอิสระ 

แตงต้ังใหม แทน นางฉัตรแกว คชเสนี 

  

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาวเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ        

มีประสบการณ มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนในการกําหนด

กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทได อีกท้ัง ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนผู ท่ีจะสามารถ           

ใหความเห็นอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายใด และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 

\...............อน่ึง เน่ืองจากบริษัท............... 
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 อน่ึง เน่ืองจากบริษัทเสนอใหแตงตั้ง นายสุพจน พิทยพงษพัชร ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท โดยจะไมไดดํารงตําแหนงในกรรมการชุดยอย จึงมีผลใหจํานวนกรรมการตรวจสอบไมเปนไปตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากท่ีท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง

กรรมการท้ัง 4 ทาน ตามท่ีเสนอแลว บรษิัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2564 เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ           

การปฏิบัตหินาท่ี และเปนไปหลักเกณฑท่ีเก่ียวของตามกฎหมายตอไป 

 

  คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

1. คาตอบแทนประจํา 

  1.1 ประธาน 

  1.2 กรรมการ 

 

60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2. เบ้ียประชุม 

   2.1 ประธาน 

   

 

18,750 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบ- 

บาทถวน) ตอครั้ง (เพิ่มข้ึนจากเดิม 6,250 บาท 

(หกพันสองรอยหาสิบบาท))  

 

12,500 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

 2.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอครั้ง (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดข้ึนจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑลบริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดข้ึนจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑลบรษิัทจะไมจายคาเดินทางให 

 

\...............คณะกรรมการบริษัท............... 
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คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

4. คาตอบแทนพิเศษ  

 หรือโบนัส 

    4.1 ประธาน 

 

    4.2 กรรมการ 

 

 

จะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ 

หรือโบนัสท่ีกรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบรษิัทไดรับ ท้ังน้ี คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

 

 

จะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ 

หรือโบนัสท่ีกรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบรษิัทไดรับ ท้ังน้ี คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

5. ประกันความรับผิด 

   ของกรรมการ และ 

   ผูบริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 

6. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมม ี ไมม ี

 

คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

1. คาตอบแทนประจํา 

   1.1 ประธาน 

  1.2 กรรมการ 

 

40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2. เบ้ียประชุม 

  2.1 ประธาน   

 

 

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ตอครั้ง 

(เพิ่มขึ้นจากเดมิ 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ตอคร้ัง 

 2.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดข้ึนจรงิ 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอื่นๆ ไมมี ไมม ี

 

\...............คณะกรรมการตรวจสอบ............... 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปลี่ยนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

1. คาตอบแทนประจํา 

  1.1 ประธาน 

  1.2 กรรมการ 

 

40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2. เบ้ียประชุม 

   2.1 ประธาน 

 

 

15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอคร้ัง 

(เพิ่มข้ึนจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอคร้ัง 

 

 2.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปรมิณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดข้ึนจรงิ 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บรษิัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

1. เบ้ียประชุม 

  1.1 ประธาน  

   

 

18,000 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอครั้ง 

(เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,500 บาท (หาพันหารอยบาท)) 

 

12,500 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

 1.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

\...............คณะกรรมการสรรหา............... 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

1. เบ้ียประชุม 

   1.1 ประธาน 

   

 

18,000 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอครั้ง 

(เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,500 บาท (หาพันหารอยบาท)) 

 

12,500 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

 1.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) ตอคน  

ตอคร้ัง (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

2. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

 อยางไรก็ดี การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2564 ไดผานการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนจากท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 และไดผานการพิจารณาอยางถี่ถวน 

และรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑการจายคาตอบแทน          

ทุกประเภท และผลประโยชนอ่ืนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพียงพอสําหรับการจูงใจใหกรรมการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และเปาหมายหลักของบริษัท และสรางประโยชนใหกับบริษัท และอยูรวมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไมมีการจายคาตอบแทน            

ท่ีมากเกินควร ท้ังน้ี บริษัทกําหนดคาตอบแทนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องตางๆ ไดแก บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

ประสบการณ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป และผลประกอบการของบริษัทในชวงท่ีผานมา และอัตราคาตอบแทนของกรรมการ

บริษัทอื่นท่ีอยูในธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีใกลเคยีงกันโดยละเอียดแลวดวยเชนกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา        

และพิจารณาคาตอบแทนตามอัตราที่เสนอ พรอมท้ังเสนอใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท            

เปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 โดยให

เปนไปตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน     

ท่ีกรรมการแตละรายจะไดรับตามท่ีนําเสนอ 

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

\...............วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติ............... 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนมัุติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีในปจจุบันมีความเปนอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

รวมท้ังยังสามารถจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณา 

เพื่อ ท่ีจะนํา เสนอตอ ท่ีประชุมใหญสามัญผู ถือหุนเ พ่ือพิจารณาแตง ต้ังผู สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ งตามรายช่ือ ดังตอไป น้ีจาก                      

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ลําดับที่ ช่ือผูสอบบัญชี เลขทะเบียน 

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย 6552 หรือ 

2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 

3. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร 8435 หรือ 

4. นายกรรณ ตณัฑวิรัตน 10456 

  

 ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ัน ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ   

ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

 

 ท้ังน้ี นายกรรณ ตัณฑวิรัตน ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยจะเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน      

ของบริษัทตั้งแตป 2564 เปนตนไป สวน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย นายพงทวี รัตนะโกเศศ และนางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร     

ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

 

 ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวสามารถจัดหาผูสอบบัญชี          

รับอนุญาตรายอื่นแทนได นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 7,602,000 บาท (เจ็ดลานหกแสน-

สองพันบาทถวน) ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบริษัท          

และบริษัทยอยดวย   

  

 ท้ังน้ี เหตุท่ีคาตอบแทนของผูสอบบัญชีมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 95,500 บาท (เกาหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) หรือ   

คิดเปนรอยละ 1 ซึ่งเปนไปตามปริมาณรายการคาของบริษัทท่ีเพิ่มข้ึน  

 

\...............ขอมูลประกอบการพิจารณา............... 
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 ขอมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 แสดงไดดงัน้ี 

  

คาธรรมเนียม ป 2564 ป 2563 

คาสอบบัญชีประจําป (บาท) 5,652,000 5,715,500 

คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส (บาท) 1,950,000 1,791,000 

คาบริการอื่น (บาท) ไมมี ไมมี 

รวมทั้งส้ิน (บาท) 7,602,000 7,506,500 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 อนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อดังตอไปน้ี 

จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564   

โดยมีคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 7,602,000 บาท (เจ็ดลานหกแสนสองพันบาทถวน) ซ่ึงคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํา

รายงานสอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบริษัท และบริษัทยอยดวย  

 

ลําดับที่ ช่ือผูสอบบัญชี เลขทะเบียน 

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย 6552 หรือ 

2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 

3. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร 8435 หรือ 

4. นายกรรณ ตณัฑวิรัตน 10456 

 

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวจัดหาผูสอบบัญชี           

รับอนุญาตรายอื่นแทนได 

 

 อน่ึง การแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 น้ัน ไดผานการพิจารณาในเบ้ืองตน

จากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 11/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2563 เรียบรอยแลว ท้ังน้ี ประวัติของผูสอบบัญชี   

รับอนุญาตท้ัง 4 ทาน มรีายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5” 

 

 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ 

 วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

\...............วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ............... 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี)  

 

 อน่ึง เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแพรอยางรวดเร็ว และกวางขวาง 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กระทรวงดิจิทัล        

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับทราบถึงขอจํากัดของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผูถือหุน

ในชวงท่ีมีสถานการณการระบาดของโรคดังกลาว ในการน้ี บริษัทจึงใครขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท

ตามรายช่ือดานลางน้ีเปนผูรับมอบฉันทะ และลงมติแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยโปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อ           

ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงตาม “ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6” หรือทานผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของบริษัท 

www.ptgenergy.co.th  

 

ช่ือกรรมการ ตําแหนง 

พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ  

 

 ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองสงหนังสือมอบฉันทะท่ีปดอากรแสตมปถูกตองเรียบรอย พรอมเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะ

ตามรายละเอียดใน “ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7” ไปท่ี “สํานักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 90          

อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร เอ ช้ันที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โดยใหถึงบริษัทกอนวันท่ี 

23 เมษายน 2564 หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนกอนเร่ิมการประชุมซ่ึงรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกลาว       

ปรากฏตาม “ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8”  

 

 สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหเขาประชุม และออกเสียงแทน กรุณากรอกขอความ และลงลายมือชื่อใน

หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงตาม “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6” หรือทานผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของบริษัท 

www .ptgenergy .co .th โดยผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขารวมประชุมจะตองนําเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงตนในการเขารวมประชุม              

ตามรายละเอียดใน “สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7” และสงมอบใหแกประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก

ประธานฯ กอนเขารวมประชุม  

 

 อน่ึง เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน กรุณาศึกษาคําชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารท่ีนํามาแสดง

กอนเขาประชุมผูถือหุน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังขอบังคับของบริษัท ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุม         

ผูถือหุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่สงมาดวยลาํดับท่ี 7 และ 9” หากทานมีขอสงสัย หรือคาํถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถ

สอบถามไดท่ี “สํานักเลขานุการบริษัท” หมายเลขโทรศัพท 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 # 258 และ 276 ในวัน และเวลาทําการ  

 

\...............ท้ังน้ี บริษัทจะเปดใหผูถือหุน............... 
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 ท้ังน้ี บริษัทจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุม ต้ังแตเวลา 12.00 นาฬิกา สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม   

ดวยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให โดยตองมีรูปถายปรากฏบนเอกสารดังกลาว            

กอนเขารวมประชุม 

 

 เพ่ือสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งขอซักถามตอคณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับบริษัท      

ณ วันประชุมใหญสามัญผูถือหุน กรุณาระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี มายัง “สวนนักลงทุนสัมพันธ” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ           

อีเมล : ir@pt.co.th โดยผูถือหุนสามารถสงขอซักถามไดต้ังแตวันท่ี 25 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 

 

ลําดับที่ รายการ 

1. ขอซักถาม หรือขอมูลเก่ียวกับบรษิัท และขอมูลประกอบ (ถามี)    

2. ชื่อ-นามสกุล 

3. จํานวนหุนที่ถือ 

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

5. หมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

6. หมายเลขโทรสาร (ถามี)   

7. อีเมล (ถามี) 

 

 สําหรับผูถือหุนทานใดประสงคจะรับรายงานประจําป (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเลม กรุณาแจงช่ือ-นามสกุล พรอมรายละเอียด

ของสถานท่ีจัดสงมายัง “สวนนักลงทุนสัมพันธ” อีเมล : ir@pt.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

            พลตํารวจเอก 
 

 

( สุนทร ซายขวัญ ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
              

  
 ก่อนเริ่มการประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ช้ีแจงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และน าเสนอวีดีโอช้ีแจงเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
 
 พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ 

2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
กรรมการอิสระ 

3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร  

4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ 

5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร 

7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ กรรมการบริษัท 
 

\...............8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย............... 
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8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์    กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ 

9. นายไกรรวี ศิริกุล กรรมการบริษัท 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

10. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
เลขานุการบริษัท 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน   

 
 ทั้งนี้ จ านวนกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
 
 พร้อมกันนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส      
เอบีเอเอส จ ากัด  และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด รวมทั้งมี นายพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ      
ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย 
 
 ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์ รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(Chief Transformation Officer) 
สายงาน Office of Transformation and Innovation 

4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
6. นายชัยทัศน์ วันชัย ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
7. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Intelligence 
8. นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
9. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
  \...............10. นายมาโนช รุ่งรัตนไชย............... 
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10. นายมาโนช รุ่งรัตนไชย ผู้อ านวยการ ฝ่ายโลจิสติกส์น้ ามัน  
11. นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
12. ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล  ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
13. ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
14. นายธวัชชัย ศรีรัตนวงศ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นายธานี แสงน้ ารัก รับผิดชอบงาน ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 
16. นางสาวอนันตา ส่งแสงเติม รับผิดชอบงาน ผู้อ านวยการ ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ 
17. นายชัชชัย บุณยาจิณ รับผิดชอบงาน ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย  
18. นางสาวศิริกุล วิริยะปัญญาชัยกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
 หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 87 ราย     
ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 7,836,008 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 1,478 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,180,142,353 หุ้น   
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,565 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,187,978,361 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 71.1364 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 
 
 พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดที่น่ังพิเศษ และมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ 
 
 จากนั้น เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ 
เวลาลงทะเบียน 
 
 2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1      
เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 8 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ท้ังนี้  
 
 ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระดังกล่าวนี้ บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณ
คะแนนเสียง  
 
 ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยในการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น        
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณคะแนน 
 

\...............ค. วาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระ............... 
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 ค. วาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ    
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ   
ออกเสียงลงคะแนน โดยในการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 8 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ          
ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณคะแนน 
 
 3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หรือไม่ ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กาเครื่องหมาย
ถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท     
เพื่อน าไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้น ส าหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือ       
มอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 
  ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ          
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ      
สิ้นสุดลง ส าหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง          
จากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ท้ังกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยบริษัทจะเก็บ       
บัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก       
และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น 
และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 
 
 4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด     
บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นน าส่งกระดาษค าถาม หรือข้อคิดเห็นที่จุดลงทะเบียน หรือน าส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามผ่านทาง
ไมโครโฟน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคผ่านการใช้ไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุ
ช่ือ และนามสกุลในกระดาษค าถาม หรือข้อคิดเห็นดังกล่าว พร้อมท้ังระบุว่าเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และประโยชน์การบันทึกการประชุม 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด โดย นางสาวอภิสรา โชติคุณ เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทน จากนั้นประธานฯ 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

\...............วาระที่ 1  พิจารณารับรอง............... 
 
 
 
 
 
 



                                             - 18 -        สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่1                                                      
     
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562     
 - ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุม
รับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 
 จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ         
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,188,227,006  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงาน ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ สรุปได้ดังต่อไปนี้  
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ แต่เดิมจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน       
ของทุกปี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงท าให้ต้องมาจัดประชุมในเดือนตุลาคม 2563 แทน โดยในวันนี้จะได้แจ้งให้กับ
ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ทั้งนี้ 
กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 น้ัน บริษัทได้รับผลกระทบน้อยมาก โดยได้รับผลกระทบเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน 2563 เท่านั้น 
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าบริษัทอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีผลประกอบการ และ
ผลก าไรเป็นไปด้วยดี 
 และพร้อมกันนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้   
 
 1. ส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการน้ ามันและผ่านทุกช่องทาง 
  บริษัทมีปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ ามัน ในปี 2562 และผ่านทุกช่องทาง ในปี 2563  
เป็นอันดับ 2 รองจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย โฆษณา (Billboard) ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่             
ต้นปี 2563 แล้วว่า “พีที ปัม๊น้ ามันอันดับ 2 ทีข่อเป็นที่หน่ึงในใจคุณ” 
 

\...............2.  รางวัลแห่งป.ี.............. 
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 2. รางวัลแห่งปี  
  - บริษัทได้รับรางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน หรือ The Winner Under the Category of 
17 Priority Integration Sectors : Energy (Large-Tier)   
  - บริษัทได้รับรางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน หรือ The Country Winner, 
Sustainable Social Enterprise (Large-Tier) 
  - บริษัทได้รับรางวัลส าหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ The Country Winner, 
Skills Development (Large-Tier) 
  - บริษัทได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) 
  - บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Invesment (THSI))   
  - บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริส   
เรทติ้ง จ ากัด    
  - บริษัทได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ    
บริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)”   
  - บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ร้อยละ 100 
  - บริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นปีท่ี 4 
  - บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 
  
 3. ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันและ LPG  
  - การเคลื่อนไหวของ ราคาน้ ามันดิบ WTI อัตราแลกเปลี่ยน และราคาค้าปลีกน้ ามันดีเซลในสถานีบริการ 
   เมื่อราคาขายน้ ามันดีเซลหน้าสถานีบริการสูงถึงราคาลิตรละ 30 บาท รัฐบาลจะเข้ามาก ากับดูแลเพื่อไม่ให้
ผู้บริโภค  หรือประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน โดยใช้มาตรการตรึงราคาขายไว้ไม่เกิน 30 บาท และการที่ราคาน้ ามันจะปรับตัวสูงขึ้น
ไปถึงราคาลิตรละ 30 บาท ในช่วงปี 2563 จนถึงปี 2564 นั้น ยังไม่พบว่าจะมีความเป็นไปไดแ้ต่อย่างใด เพราะหากเป็นเช่นนั้น จะหมายถึง
ราคาน้ ามันดิบ WTI ต้องขึ้นไปท่ีระดับ 75 ดอลลาร์/บาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ 33 บาท/ดอลลาร์ 
   ส าหรับราคาน้ ามันดิบ WTI เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 38 ดอลลาร์/บาร์เรล และค่าเงินบาทจะอยู่ที่
ประมาณ 30 บาท/ดอลลาร์ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทมีความผันผวน เนื่องจากเมื่อประมาณปลายปี 2562 ราคาน้ ามันดิบ
อยู่ที่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล และลดต่ าที่สุดในเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ประมาณ 20 ดอลลาร์/บาร์เรล ในขณะที่ไตรมาส 2 อยู่ที่ประมาณ 
11 ดอลลาร์/บาร์เรล และโดยที่ในเดือนมีนาคม 2563 ได้มีการลดราคาขายปลกีลง ท าให้ในไตรมาส 1 บริษัทจะมีก าไรเพียง 204 ล้านบาท
เท่านั้น แต่หลังจากนั้น กล่าวคือ ในไตรมาส 2 ก็เป็นช่วงเวลาที่บริษัทสามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้ โดยที่ราคาน้ ามันในเดือนเมษายน 
2563 ลดลงไปถึง 12 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยบริษัทน้ ามันหลายแห่งคาดการณ์ว่า ราคาน้ ามันจะอยู่ที่ประมาณ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล 
   
  - ปริมาณน้ ามันแบ่งตามช่องทางการจัดจ าหน่ายและชนิดน้ ามัน 
   ปี 2562 ปริมาณการใช้น้ ามันทั่วประเทศโดยรวมผ่านทุกช่องทาง อยู่ท่ี 35,267 ล้านลิตร ในขณะที่ครึ่งปีแรกของ
ปี 2563 มีปริมาณการใช้น้ ามันอยู่ที่ 16,880 ล้านลิตร ลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยพบว่าสัดส่วนปริมาณ    
การใช้น้ ามันของประเทศแยกเป็น น้ ามันเบนซิน คิดเป็นสัดส่วน 32% น้ ามันดีเซล คิดเป็นสัดส่วน 68% (โดยในสัดส่วน 68% ประกอบด้วย 
น้ ามันดีเซล บี 7 คิดเป็นสัดส่วน 51% น้ ามันดีเซล บี 10 คิดเป็นสัดส่วน 12% และน้ ามันดีเซล บี 20 คิดเป็นสัดส่วน 5%)  
 

\...............ปี 2563 ในช่วงครึ่งปีแรก............... 
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   ปี 2563 ในช่วงครึ่งปีแรก ปริมาณการใช้น้ ามันทั่วประเทศลดลง คิดเป็นสัดส่วน 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า และโดยที่ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านทุกช่องทางของประเทศ เป็นน้ ามันเบนซิน คิดเป็นสัดส่วน 32% และน้ ามันดีเซล        
คิดเป็นสัดส่วน 68% ส่วนปริมาณการใช้น้ ามันผ่านสถานีบริการของประเทศ เป็นน้ ามันเบนซิน คิดเป็นสัดส่วน 36% และน้ ามันดีเซล       
คิดเป็นสัดส่วน 64% 
 
  - ปริมาณการใช้แก๊ส LPG แบ่งตามช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านทุกช่องทางของประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 จ านวน 7,607 ล้านลิตร และในปี 2562 
เหลือเพียง 7,034 ล้านลิตร และโดยที่ครึ่งปีแรกของปี 2563 มีจ านวน 3,009 ล้านลิตร ลดลง 14.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า     
โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลต่อการบริโภค LPG โดยภาพรวม และช่องทาง
การจัดจ าหน่ายแก๊ส LPG จะแยกเป็น 3 ช่องทาง คือ แก๊ส LPG Auto แก๊ส LPG Household และแก๊ส LPG Industrial  
   และโดยที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ปริมาณการใช้แก๊ส LPG Auto ลดลง 33.2% แก๊ส LPG Household 
ลดลง 5.9% แต่เมื่อนับย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปี ปริมาณการใช้แก๊ส LPG Household จะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ 1-3% และ      
แก๊ส LPG Industrial ลดลง 9.7% 
 
 4. อัพเดทธุรกิจของบริษัท   
  - ปริมาณการใช้น้ ามันแบ่งตามช่องทาง  
   ในครึ่งปีแรกของปี 2563 ปริมาณการใช้น้ ามันเติบโต 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยผ่าน
สถานีบริการ (Retail) ของบริษัท คิดเป็นสัดส่วน 95.0% และผ่านช่องทางอื่นๆ (Wholesale) ของบริษัท คิดเป็นสัดส่วน 5.0%  ซึ่งเติบโต
สวนทางกับปริมาณการใช้น้ ามันของประเทศในทุกช่องทางที่หดตัวลง 5% และในทุกปี บริษัทมีการจ าหน่ายผ่านช่องทางอุตสาหกรรม     
คิดเป็นสัดส่วน 4-6% และคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงเหลือเพียงสัดส่วน 2-3% เท่านั้น ทั้งนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลให้การใช้น้ ามันผ่านช่องทางอุตสาหกรรมลดลง ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันผ่านสถานีบริการเติบโต 6.3% ขณะที่
ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันผ่านช่องทางอื่นๆ ลดลง 16.7%   
 

  - ปริมาณการใช้น้ ามันแบ่งตามชนิดน้ ามัน 
   ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลของบริษัทในครึ่งปีแรก คิดเป็นสัดส่วน 73.5% โดยที่ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน
เบนซินของบริษัท คิดเป็นสัดส่วน 26.5% ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันท้ังหมดของบริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจ าหน่าย
น้ ามันดีเซลของบริษัท จะพบว่าปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซล บี 7 คิดเป็นสัดส่วน 68% น้ ามันดีเซล บี 10 คิดเป็นสัดส่วน 20.7% และ
น้ ามันดีเซล บี 20 คิดเป็นสัดส่วน 11.1% ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันประเภทดีเซลทั้งหมด โดยปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันประเภท
ดีเซลของบริษัทยังคงเติบโต แต่ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินลดลง อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 

  - ส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุกช่องทาง 
   ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นสัดส่วน 12% แต่เมื่อย้อนกลับไปในปี 2551 บริษัทมีส่วนแบ่ง
การตลาด คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% และต่อมาพบว่าในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 13% และ 14% ในครึ่งปีแรกของปี 2563  
 

  - ส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการ 
   ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการ คิดเป็นสัดส่วน 14% และในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็น 16% และ 17% ในครึ่งปีแรกของปี 2563 

\...............- การเปลี่ยนช่ือน้ ามันดเีซล............... 
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  - การเปลี่ยนช่ือน้ ามันดีเซล  
   กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงช่ือน้ ามันดีเซล โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ 
น้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 น้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 

*น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 บี 10 และบี 20 จะมีสัดส่วนของไบโอดีเซลผสมอยู่ในน้ ามัน 7% 10% และ 20% ตามล าดับ 
 
  - ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการของบริษัท 
   ปี 2562 ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ของบริษัทมีจ านวน 134 ล้านลิตร โดยในครึ่งปีแรกของปี 2563            
มีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG 67 ล้านลิตร ซึ่งเติบโต 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากครึ่งปีแรกของปี 2563      
มีการขยายสาขาของสถานีบริการ (รวมประเภท Stand Alone และ Mixed) เพิ่มขึ้น 45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยทีป่ริมาณ 
การจ าหน่ายต่อสถานีบริการ (Same Store Sale) ลดลง 20%  
 
  - ส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการ 
   ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการ คิดเป็นสัดส่วน 5% โดยในปี 2562 ส่วนแบ่งการตลาดของ
บริษัทปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 7% และ 11% ในครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายให้มสี่วนแบ่งการตลาดของแก๊ส LPG Auto 
ขึ้นเป็นอันดับที่ 1      
 
  - จ านวนสถานีบริการ   
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีจ านวนสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 2,064 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีบริการ     
แบบ COCO จ านวน 1,584 สถานี คิดเป็นสัดส่วน 85% และมีสถานีบริการแบบ DODO จ านวน 282 สถานี คิดเป็นสัดส่วน 15% 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสถานีบริการแบบ Mixed ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ ามัน และสถานีบริการ LPG จ านวน 119 สถานี และสถานีบริการ 
LPG แบบ Stand Alone จ านวน 79 สถาน ี
 
  - การกระจายตัวของสถานีบริการในประเทศไทย 
   สถานีบริการของบริษัทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นสัดส่วน 31% โดยที่ภาคเหนือ คิดเป็นสัดส่วน 21% 
ภาคตะวันตก คิดเป็นสัดส่วน 12% ภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 11% ภาคตะวันออก คิดเป็นสัดส่วน 10% กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   
คิดเป็นสัดส่วน 9% (เดิมมีเพียง 5-6% เท่าน้ัน) และภาคกลาง คิดเป็นสัดส่วน 6%  
   การขยายสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลค่อนข้างประสบความส าเร็จทั้งในปริมาณ          
การจ าหน่ายน้ ามัน และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เช่น Punthai จ านวน 260 สาขา, Coffee World จ านวน 69 สาขา, Max Mart จ านวน 201 
สาขา, Max Camp จ านวน 11 สาขา, PT Maxnitron จ านวน 47 สาขา, Gas Shop จ านวน 73 สาขา, Protruck จ านวน 9 สาขา และ 
Autobacs จ านวน 16 สาขา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 686 จุด 
 

\...............- โครงการปาลม์คอมเพล็กซ์............... 
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  - โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ 
   เป็นโครงการที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอยู่ที่ประมาณ 3 ปี และเกิดความล่าช้า     
1 ปี ปัจจุบันในส่วนของโรงสกัดน้ ามันปาล์ม โรงกลั่นน้ ามันปาล์ม โรงกลั่นน้ ามันพืช โรงกลั่นน้ ามันไบโอดีเซล สามารถด าเนินการผลิตได้ 
100% โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.1 แสนลิตรต่อวัน โดยได้มีการวางแผนที่จะผลิตให้ได้ 1 ล้านลิตรต่อวัน ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่มีการก าหนดให้ใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 เป็นน้ ามันดีเซลพื้นฐานของประเทศ แทนน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว    
บี 7 จะส่งผลให้มีความต้องการไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนการใช้น้ ามันดี เซลหมุนเร็ว บี 10         
จะเพิ่มขึ้นเพียงใด  
 
  - ธุรกิจ LPG  
   ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษัทมีจ านวน LPG Household จ านวน 99 สาขา โดยจะใช้ระบบบัตรสมาชิก พีที 
แมกซ ์(PT Max Card) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรบัธุรกิจนี้เป็นการเพิ่มเตมิจากธุรกิจอื่นๆ ด้วย โดยที่ในธุรกิจแก๊ส LPG ของบริษัท
อื่นๆ ไม่ได้มีระบบบัตรสมาชิกสะสม และแลกคะแนนได้ครบถ้วนเหมือนกับของบริษัท โดยถังแก๊ส LPG ของบริษัทมีการน าระบบวาล์ว
นิรภัย (Safety Valve) 2 ช้ัน มาใช้ด้วย   
 
  - บริการส่งน้ ามันฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง หรือ Max Service  
   สาเหตุที่บริษัทได้จัดให้มีบริการส่งน้ ามันฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง หรือ Max Service ขึ้นนั้น เนื่องจาก มากกว่า 2,000 
สาขา 77 จังหวัด 936 อ าเภอ 7,458 ต าบล ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีจุดบริการลูกค้า (Touch Point) เป็นจ านวนถึง 4,000 จุด     
โดยในทุกๆ 2 ต าบล จะมีการจัดตั้งจุดบริการลูกค้า (Touch Point) ของบริษัท จ านวน 1 จุด ซึ่งเป็นหน่ึงในนวัตกรรมการบริการ (Service 
Innovation) รวมถึงจะได้ก าหนดให้มีนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการบริการที่เพิ่มมากขึ้นด้วย    
 
  - เป้าหมายและเงินลงทุน ประจ าปี 2563   
   1. บริษัทได้ก าหนดงบลงทุนส าหรับธุรกิจหลัก จ านวน 3,000 ล้านบาท ธุรกิจประเภท Non-oil จ านวน 300 
ล้านบาท ธุรกิจใหม่ (โครงการพิเศษ) จ านวน 200 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทุน จ านวนท้ังสิ้น 3,500 ล้านบาท  
   2. บริษัทคาดว่าจะขยายจ านวนสถานีบริการน้ ามันเป็น 1,900 สถานี และสถานีบริการ LPG (แบบ Mixed)    
เป็น 230 สถาน ี
    3. บริษัทคาดว่าจะเพิ่มจ านวนเครือข่ายของธุรกิจประเภท Non-oil เป็น 700 แห่ง   
   4. บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันขึ้น +6-10% และ LPG +15-20%       
จากปีท่ีแล้ว 
   5. EBITDA ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้น +6-10% จากปีที่แล้ว 
 
 5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต แยกเป็น 
  - โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง ปีท่ี 3     
  - PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน 
  - PT Football Clinic 2019 
  - งานวิ่งเพื่อชุมชน 
  - กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย กลับบ้านอุ่นใจ สุขสันต์สงกรานต์ 
 

\...............- โครงการฟื้นฟูระบบนเิวศ............... 
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  - โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชายเลน 
  - PT ปันน้ าใจต้านภัย COVID-19 รวมถึงการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเช้ือกรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19   
ส าหรับรถยนต์ของลูกค้าสมาชิกบัตรพีที แมกซ์ (PT Max Card) ณ สถานีบริการแก๊ส LPG ของบริษัท ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง 
  - การต่อต้านการทุจริต 
   บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC”     
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC เป็นครั้งที่ 3 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2564  
   พร้อมกันนี้ บริษัทแสดงถึงความมุ่งมั่น และพัฒนาการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในฐานะสมาชิกของ 
CAC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน       
แนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมาย การจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ให้กับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี รวมทั้งยังได้เข้าร่วม
รับการฝึกอบรบในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอตามแผนงาน            
ที่ก าหนดไว้แล้ว และจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าเกิดการปฏิบัติในวงกว้าง และน านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทไปปฏิบัติ 
 
 หลังจากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการ ประจ าปี 
2562 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
 6. ผลประกอบการทางการเงิน 
  - รายได้  
   ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจ จ านวน 120,027 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสงูขึน้ 
ประมาณ 12% และปริมาณน้ ามันที่เติบโตขึ้น 19.4% และรายได้รวมในครึ่งปีแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลง 15.1% เมื่อเทียบกับ         
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากราคาค้าปลีกน้ ามันหน้าสถานีบริการปรับตัวลดลง 19.5% ทั้งนี้ ในขณะที่ธุรกิจ Non-oil     
มีสัดส่วนรายได้ลดลง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงมาตรการการควบคุมโรคระบาดที่ภาครฐั
ประกาศใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค และในครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลัก คิดเป็นสัดส่วน 95.8% และ
ธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสัดส่วน 4.2%  
 
  - ก าไรขั้นต้น 
   ปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการด าเนินธุรกิจ จ านวน 9,900 ล้านบาท โดยสัดส่วนก าไรขั้นต้นคิดเป็น 8.2% 
ทั้งนี้ ในครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทมีก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสาเหตุของมาจากการ
ปรับตัวลดลงของค่าการตลาด และธุรกิจ Non-oil มีสัดส่วนก าไรขั้นต้นลดลงจากธุรกิจ LPG และ F&B ที่ได้รับผลกระทบจากการ        
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากมาตรการการควบคุมโรคระบาด รวมถึงศูนย์การค้าไม่สามารถเปิดท าการได้ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 
2563 เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
 

\...............- EBITDA............... 
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  - EBITDA  
   ปี 2562 บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 5,269 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 4.4% ของรายได้รวม ในครึ่งปีแรก
ของปี 2563 EBITDA เพิ่มขึ้นจากการเริ่มรับรู้ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) และนโยบาย         
การบริหารค่าใช้จ่ายที่รัดกุมของบริษัท บริษัทจึงได้ตั้งเป้าหมายของอัตราการเติบโตในส่วนของ EBITDA ส าหรับปี 2563 ที่ 6-10%        
   
  - ก าไรสุทธิ 
   ปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 1,563 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.3% ของรายได้รวม ในครึ่งปีแรกของปี 2563 
ก าไรสุทธิปรับตัวลดลง จากผลกระทบของค่าการตลาดที่ลดลงจากปีที่แล้ว รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16)    
 
  - ความสามารถในการท าก าไร 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของปี 2562 คิดเป็น 7.7% และในครึ่งปีแรกของปี 2563 ลดลงอยู่ที่ 
4.6% อันเนื่องมาจากก าไรสุทธิที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 16 (TFRS 16) และอัตรา
ความสามารถในการท าก าไร (ROE) ที่ลดลงในครึ่งปีแรกของปี 2563 จะเป็นไปตามก าไรสุทธิของบริษัทท่ีลดลงจากค่าการตลาดที่ลดลง 
 
  - โครงสร้างทางการเงิน 
   ปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB+”พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”          
เช่นเดียวกับปี 2562 และ Interest Bearing Debt ที่เพิ่มขึ้น เป็น 4.0 เท่า น้ัน เป็นผลมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
ตามการรับรู้ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) และบริษัทมีเป้าหมายปรบักระแสเงินสดเพื่อการลงทนุ         
ให้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เพื่อลดภาระหนี้สิน 
 
  - วงจรเงินสดและกระแสเงินสด 
   บริษัทขายสินค้าเป็นเงินสด และได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นรูปแบบการท าธุรกิจค้าปลีก ท าให้มีวงจรเงินสด
ติดลบเท่ากับ 11.05 วัน อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการรักษากระแสเงินสด และสภาพคล่อง โดยมีการปรับแผนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ  
และการปรับโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเงินสดปลายงวด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดเท่ากับ  
671 ล้านบาท 
 
  - สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
   สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายธุรกิจน้ ามัน และธุรกิจประเภท Non-oil รวมถึงผลกระทบจากการ
ปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) โดยสินทรัพย์ในไตรมาส 2 ของปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น มาจากมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) คือสินทรัพย์สิทธิการใช้ มีจ านวน 23,646 ล้านบาท และหนี้สินเพิ่มขึ้นจากหนี้สิน          
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 18,767 ล้านบาท โดยจะไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับตัวเลขปี 2562 ได้     
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่ระบุไว้ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 200-212 
 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 

\...............ในการนี้ มผีู้ถือหุ้น............... 
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 ในการนี้ มผีู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
 ค าถามที่ 1 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า PT Max Service มีค่าบริการหรือไม่    
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า สมาชิกผู้ถือบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) สามารถเลือกช าระค่าบริการ
โดยการหักจากคะแนนสะสม 100 คะแนน หรือช าระค่าบริการด้วยเงินสด จ านวน 100 บาท (เติมน้ ามันข้ันต่ า จ านวน 4 ลิตร และช าระ
ค่าน้ ามันเป็นเงินสด หรือสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking) 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card)     
โดยมีเง่ือนไขตามที่ระบุข้างต้น   
 
 ค าถามที่ 2 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า ประชาชนท่ัวไปกด 1614/2 ได้ตลอดเวลา ทุกท่ีหรือไม่    
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า สามารถกดได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ โดยผู้รับบริการจะต้องเป็น    
สมาชิกบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) เท่านั้น 
 
 ค าถามที่ 3 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า บัตรสมาชิก พีที แมกซ์ (PT Max Card) มีวันหมดอายุหรือไม่  
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า บัตรสมาชิก พีที แมกซ์ (PT Max Card) ไม่มีวันหมดอายุ จะหมดอายุเฉพาะ
คะแนนสะสมที่อยู่ในบัตรเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะมีอายุ 3 ปี 
 
 ค าถามที่ 4 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า โครงการพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ บางสะพานน้อยอยู่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร 
เป็นระยะทางเท่าใด   
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า โครงการอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 470 กิโลเมตร ซึ่งจะตั้งอยู่
ในอ าเภอสุดท้ายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีพื้นท่ีติดกับจังหวัดชุมพร 
 
 ค าถามที่ 5 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า อายุการใช้งานโครงการเป็นอย่างไร   
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า อายุการใช้งานโครงการจะมีลักษณะคล้ายกับโรงงาน หรือโรงกลั่นที่จะต้อง
มีการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า อายุการใช้งานโครงการ หากเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ ามันของ 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ก็จะต้องมีการบ ารุงรักษาตามอายุการใช้งาน โดยเฉลี่ยจะมีอายุประมาณ 40 -50 ปี หรือ     
โรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันก็มีอายุ 40-45 ปี และอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อขยายก าลังการผลิต 
เนื่องจากพ้ืนท่ีมีอย่างจ ากัด และยังคงสามารถด าเนินงานได้ตามปกติ เป็นต้น 
 

\...............ค าถามที่ 6............... 
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 ค าถามที่ 6 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า โครงการพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่  
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า โครงการพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ใกล้เกาะทะลุ ในอ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 ค าถามที่ 7 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า บริษัทจะมีการขยายขนาดโครงการพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ หรือไม่       
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า โครงการพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ วางโครงสร้างไว้เพื่อสามารถเพิ่มก าลัง    
การผลิตจากเดิมประมาณ 5 แสนลิตรต่อวัน เป็นประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน โดยโครงการวางแผนขยายก าลังการผลิตไว้ในอีก 2-3 ปี
ข้างหน้า 
 
 ค าถามที่ 8 
 นางสาวสุทธิมา จันทนวรางกูร : สอบถามว่า บริษัทเป็นอันดับ 2 ในแง่ใด 1. จ านวนสถานีบริการน้ ามัน หรือ 2. ยอดจ าหน่าย
น้ ามัน    
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า ในปี 2562 บริษัทมียอดจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านทุกช่องทาง เป็นอันดับ 2 
โดยปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันผ่านสถานีบริการน้ ามัน แยกเป็นขายปลีก คิดเป็นสัดส่วน 95% และผ่านช่องทางอุตสาหกรรม และขายส่ง 
คิดเป็นสัดส่วน 5% โดยบริษัทจะเป็นอันดับ 2 เฉพาะในส่วนที่เป็นการขายปลีก ส าหรับปี 2563 บริษัทเป็นอันดับ 2 ในทุกช่องทาง และ     
มีจ านวนสถานีบริการน้ ามันสูงสุดเป็นอันดับ 1 (ไม่รวม NGV และ LPG) 
 
 ค าถามที่ 9 
 นางสาวสุทธิมา จันทนวรางกูร : สอบถามว่า แก๊ส LPG Household ร้านให้บริการยังไม่ครอบคลุม บริเวณจตุจักร         
ถนนวิภาวดียังไม่มีจุดให้บริการ บริษัทมีแผนการขยายอย่างไร  
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า บริษัทมีจุดบริการขนาดเล็ก (แบบ Kiosk) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต     
ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยจะเป็นที่ตั้งของสถานีบริการน้ ามันสาขาถนนวิภาวดีรังสิต 1 (ซอย 32) โดยสามารถน าแก๊ส  LPG 
Household ไปจ าหน่ายภายในสถานีบริการน้ ามันได้ แต่จะไม่สามารถน าไปจ าหน่ายภายในสถานีบริการแก๊ส  LPG ได้ เนื่องจาก           
เป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย และในปีต่อไปบริษัทจะขยายจุดบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี     
ธุรกิจ LPG จะเป็นอันดับ 2 รองจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
 ค าถามที่ 10 
 นางสาวสุทธิมา จันทนวรางกูร : สอบถามว่า บริษัทจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท/หุ้น มาเป็นระยะเวลาหลายปี มีแผนจะเพิ่ม
เงินปันผลในอนาคตหรือไม่      
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และมีการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมทั้งสิ้นเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น โดยอัตราการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และ          
ผลประกอบการของบริษัทในปีน้ันๆ 
 

\...............นายรังสรรค์ พวงปราง............... 
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 นายรังสรรค์ พวงปราง  : ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทจะไม่เน้นการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงมาก และ
จะยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน ดังนั้น เมื่อจะขยายการด าเนินธุรกิจจะพยายามปรับลดความเสี่ยงโดยการไม่พึ่งพาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัท หรือธุรกิจน้ ามันเช้ือเพลิง แต่มีความพยายามที่จะขยายการด าเนินธุรกิจ หรือการลงทุนไปในธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ให้มากข้ึน และ
จะไม่ให้กระทบต่อตัวผู้ถือหุ้น หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากเกินไป เนื่องจากจะมีผลต่อการจัดอันดับเครดิตองค์กร ดังนั้น บริษัท
จะใช้เงินจากผลประกอบการของบริษัทมาใช้ในการพิจารณาโครงการลงทุนในส่วนของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  หากเปรียบเทียบ
กับก าไรเฉพาะกิจการ ก็ถือว่าจ่ายในอัตราที่สูง แต่บริษัทก็มีความพยายามที่จะจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมต่อไป 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 ดังกล่าว 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 - ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูลงบการเงิน 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ช้ีแจงรายละเอียดของงบการเงินส าหรับ    
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562         
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

 ค าถามที่ 11 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า หน้า 222 เงินปันผลรับมาจากบริษัทใด  
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า เป็นเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่บริษัทไปร่วมลงทุน 
 

 ค าถามที่ 12 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า รายได้อื่นๆ จ านวน 329 ลา้นบาท มาจากอะไร    
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า “รายได้อื่น” ที่ระบุไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเกิดจากการขาย
ทรัพย์สิน เช่น รถบรรทุกน้ ามัน หรือการให้บริการเช่าคลังน้ ามัน เป็นต้น 
 

 ค าถามที่ 13 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า บริษัทจ่ายปันผลจากงบเดี่ยวหรืองบรวม    
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณา
จากผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
 

\...............ค าถามที่ 14............... 
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 ค าถามที่ 14 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า บริษัทลูก กาแฟพันธุ์ไทย ลงทุนไป 226 ล้านบาท ยังไม่มีก าไรหรือ ส่วนใหญ่   
ที่ท าธุรกิจนี้ กาแฟมักจะท าก าไรได้ดี      
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า การจัดตั้ง บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด ขึ้นมาในช่วงแรกจะเป็นการเสริม   
ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และสาเหตุที่ผลประกอบการยังเป็นลบ เน่ืองจากยังไม่มีการจัดท าแผนการตลาด และประกอบกับ     
ค่าเสื่อมราคาก็ยังมีมูลค่าที่สูง คาดการณ์ว่าในอีกประมาณกลางปี 2564 เป็นต้นไป จะเริ่มเห็นผลประกอบการที่เป็นบวกมากขึ้น 

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนที่จะน าบริษัทร่วม และบริษัทย่อยที่ท าธุรกิจประเภท 
Non-oil ที่มีก าไร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 ค าถามที่ 15 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า ในหน้า 230 ผู้บริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบจากมาตรฐานรายงาน   
ทางการเงิน ฉบับท่ี 15 และฉบับท่ี 16 และไม่ทราบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา 9 เดือน ของปี 2563 มีผลกระทบอย่างไรบ้าง กระทบการเงิน 
ทั้งงบดุล และงบก าไรขาดทุนในส่วนไหน  
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า คาดการณ์ว่าผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
และฉบับที่ 16 ในปี 2563 จะมีจ านวนประมาณ 200 ล้านบาท โดยจะกระทบในส่วนของงบดุล คือ มีภาระหนี้สิ นเพิ่มมากขึ้นประมาณ 
18,000 ล้านบาท และในขณะเดียวกันก็จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ประมาณ 23,000 ล้านบาท เช่นเดียวกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  
ในไตรมาส 2 ของปี 2563   
 
 ค าถามที่ 16 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า ไม่ทราบว่าการเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ัน บริษัทได้ประโยชน์อย่างไร 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตของบริษัทนั้น จะเป็นการ               
ให้ความร่วมมือกันในมิติทางสังคม และจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในด้านต่างๆ เช่น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ หรือของก านัล
เพื่อมอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเป็นการยกระดับการบริหารจัดการในเชิงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
 ค าถามที่ 17 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า การให้คะแนนบริษัทในการจัดประชุม ได้ดีเยี่ยมได้อย่างไร กระดาษเขียน
ค าถามในห้องก็ไม่ได้จัดเตรียมไวใ้ห ้
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้การ
จัดเตรียมสถานที่ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการประชุมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา บริษัทต้องขออภัย      
ในความไม่สะดวกดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้   
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว 
 

\...............ในการนี้ ประธานฯ............... 
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 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,188, 230,310  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 และรับทราบ    
 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล    
ระหว่างกาลต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่ง   
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยหากบริษัทไม่มี        
ผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ ทั้งนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ       
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้  
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี               
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และ               
การบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของ   
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล       
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบ   
ในการประชุมคราวต่อไป 
 จากผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 25 62 จ านวน
593,861,076 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร      
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2562 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562         
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จ านวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็น     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 334 ,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน)       
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิ และผลการด าเนินงาน ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จ านวน 
1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น จ านวน 334 ,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบสี่-
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะท าให้เงินปันผล 
ประจ าปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลประจ าปี 2562 ทั้งสิ้นจ านวน 668 ,000,000 บาท        
(หกร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) 

\...............ในการนี้ นายพิทักษ์............... 
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 ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุม 
ดังนี้   
 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 593,861,076 660,702,393 

2. ทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท)  29,693,054 33,035,120 

3. ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท) 178,794,094 149,101,040 

4. ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 564,168,022 627,667,273 

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.40 0.20 

    5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.20 ไม่ม ี

    5.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.20 0.20 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 668,000,000 334,000,000   

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ) 112.48 50.55 

8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส ารอง 
 ตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

118.40 53.21 

  
 หลังจากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. จัดสรรก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2562 จ านวน 29 ,693,054 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสน-    
เก้าหมื่นสามพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของก าไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 178,794,094 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าสิบสี่บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.71                     
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 2. ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2562 นับตั้งแต่       
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จ านวน 1 ,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อย-   
เจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2562 จ านวนท้ังสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อย-
สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็น          
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

\...............ค าถามที่ 18............... 
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 ค าถามที่ 18 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลจากงบเดี่ยว ซึ่งในปี 2562 มีก าไร 0.36 บาท        
แต่บริษัทจ่ายปันผล 0.40 บาท เกินกว่าก าไรสุทธิต่อหุ้น ไม่ทราบว่าส่วนเกินมาจากก าไรส่วนไหน และบริษัทจะยังคงจ่ายเงิน 100%        
อีกหรือไม่ในปีหน้า 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในแต่ละปีนั้น จะพิจารณาจาก      
สภาพคล่องของกระแสเงินสดเป็นหลัก โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจด้วย ส าหรับอัตรา
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปีถัดไปนั้น ยังไม่สามารถจะก าหนดอัตราการจ่ายได้อย่างชัดเจนแน่นอนได้ในขณะนี้  อย่างไรก็ตาม                 
บริษัทจะพยายามด าเนินการในทางใดๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด 
 
 ค าถามที่ 19 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า เงินส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเท่าใดแล้ว 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2562 มีจ านวน 178,794,094 บาท และ
ในอนาคตจะได้มีการน าเสนออัตราเงินทุนส ารองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง  
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ      
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว  
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ นอกจากนี้ ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

เห็นด้วย จ านวน  1,188,237,310  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 - ประธานฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง            
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน       
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก         
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก               
เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้” 
 

\...............ส าหรับในปีน้ีมีกรรมการ............... 
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 ส าหรับในปีน้ีมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานรุักษ์ กรรมการบริษัท 

3. นายไกรรวี ศิริกลุ กรรมการบริษัท 

  กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท
มีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม โดยขอให้พิจารณา
เป็นรายบุคคล 
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง      
เป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญส่ามญัผูถ้ือหุ้น และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2563 มายังบริษัทแต่อย่างใด จึงถือว่า  
ผู้ถือหุ้นไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว 
 อย่างไรก็ดี บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ และกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า     
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ ประกอบกับความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
สมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท  
 นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมา   
ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ    
ตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน               
มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3”  
 อนึ่ง กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 

\...............เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม............... 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ     
แทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ     
ชุดย่อยเช่นเดิม 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ      
สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งอื่นในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ซ่ึงไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 1. นายพงษ์ศักด์ิ วชิรศักด์ิพานิช ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น             
ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,185,990,995  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8109 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  2,246,315  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1890 

งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
 2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น                
ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,185,990,995  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8109 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  2,246,315  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1890 

งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
 3. นายไกรรวี ศิริกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม          
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะด ารงต าแหน่งกรรมการ    
ก ากับดูแลกิจการ และกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,185,387,195   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7601 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  2,850,115   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2398 

งดออกเสียง จ านวน  14,000   เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0   เสียง    

 
 จากนั้น เจ้าหน้าท่ีได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม 

\...............วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติ............... 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ซึ่งรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (คงเดิม) ปี 2562 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
  1.1 ประธาน 
  1.2 กรรมการ 

 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
   2.1 ประธาน 
 
  2.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให ้

4. ค่าตอบแทนพิเศษ  
 หรือโบนัส 
    4.1 ประธาน 
 
    4.2 กรรมการ 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ท้ังนี้ ค่าตอบแทน 
พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 
รวมกันแล้วจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 15,000,000 
บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ท้ังนี้ ค่าตอบแทน 
พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 
รวมกันแล้วจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 15,000,000 
บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี 

5. ประกันความรับผิด 
   ของกรรมการ และ 
   ผู้บริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 
 

300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 
 

6. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
\...............คณะกรรมการบริหาร............... 
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คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (คงเดิม) ปี 2562 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
   1.1 ประธาน 
  1.2 กรรมการ 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
  2.1 ประธาน 
  2.2 กรรมการ 

 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (คงเดิม) ปี 2562 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
  1.1 ประธาน 
  1.2 กรรมการ 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
   2.1 ประธาน 
  2.2 กรรมการ 

 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
\...............คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ............... 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (คงเดิม) ปี 2562 

1. เบี้ยประชุม 
  1.1 ประธาน 
  
  1.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 (คงเดิม) ปี 2562 

1. เบี้ยประชุม 
   1.1 ประธาน 
  
  1.2 กรรมการ 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
 อย่างไรก็ดี การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัว
ทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา        
และพิจารณาค่าตอบแทนตามอัตราที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท            
เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป 
 อน่ึง การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
 ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 และการมอบอ านาจดังกล่าว 
 

\...............ในการนี้ ประธานฯ ไดแ้จ้ง............... 
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 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  953,408,582  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9904 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  63,384  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0066 

งดออกเสียง จ านวน  28,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0029 

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยัง
สามารถจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์    
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียน 

1. นางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวัฒนาสขุ 4599 หรือ 

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ 6552 หรือ 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 

4. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ 8435 หรือ 

5. นายกรรณ ตณัฑวิรตัน ์ 10456 

 
  ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
 ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2557 
ส่วน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ นายพงทวี รัตนะโกเศศ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ยังไม่เคยเป็น     
ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี          
รับอนุญาตรายอื่นแทนได้ นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 7,656,500 บาท (เจ็ดล้านหกแสน-
ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับ
บริษัท และบริษัทย่อยด้วย   

\...............ทั้งนี้ เหตุที่ค่าตอบแทน............... 
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 ทั้งนี้ เหตุที่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 1,739,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 29.40 (ยี่สิบเก้าจุดสี่ศูนย์) ซึ่งเป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทท่ีเพิ่มขึ้น  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 แสดงได้ดังนี้ 
 

ค่าธรรมเนียม ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 5,940,500   4,336,000 

ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,716,000   1,581,000 

ค่าบริการอื่น (บาท) ไม่ม ี  ไม่ม ี

รวมท้ังสิ้น (บาท) 7,656,500   5,917,000 

  
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
 ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
 ค าถามที่ 20 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ขอทราบเหตุผลที่ค่าตอบแทนของผู้บัญชีที่ขออนุมัติในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
1,739,500 บาท ทั้งทีใ่นปี 2562 ขึ้นเพียง 423,000 บาท 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า สาเหตุที่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
เนื่องจากอัตราดังกล่าวจะรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย และ
บริษัทมีแผนที่จะน าบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ LPG จ านวน 2 แห่ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้อง
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
 ค าถามที่ 21 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถามว่า ไม่ทราบว่ามีงานอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ผู้สอบบัญชีจึงขอปรับค่าตอบแทนสูง   
ถึงเพียงนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแล้วหรือไม่ 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า เป็นการตรวจสอบบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16      
(TFRS 16) และการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย 
 
 ค าถามที่ 22 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : เสนอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายว่า ได้มีการเรียกผู้สอบบัญชีรายอื่น        
มาพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกันหรือไม่ 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีแล้ว จ านวน 3 ราย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่งของโลก โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน และความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงความสามารถท่ีจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

\...............เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใด............... 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง         
ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ดังกล่าว 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,177,063,710  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.0608 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  11,159,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.9391 

งดออกเสียง จ านวน  28,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์     
 ของบริษัท)   
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์         
พวงปราง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์
ของบริษัท) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการเพิ่มเติมของบริษัท โดยจะท าการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน    
2 ข้อ ดังนี ้
  “(56) ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ส ารอง เก็บรักษา เก็บไว้ แบ่งบรรจุ    
โรงบรรจุ สถานีเก็บถังแก๊สหุงต้ม สถานีบริการ ร้านค้าแก๊ส ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก๊สหุงต้ม หรือแอลพีจี) แก๊สเอ็นจีวี และ        
แก๊สทุกประเภท รวมทั้งผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน 
  (57) ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์แก๊ส และถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว รวมถึงการติดตั้งระบบแก๊สปิโตรเลียมเหลว           
ทุกประเภท” 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้มีการมอบอ านาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือบุคคลที่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น        
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าในหนังสือบริคณห์สนธิ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดมีค าสั่งให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดังกล่าวได้ 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่   
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ดังกล่าว 
 

\...............ในการนี้ ประธานฯ ไดแ้จ้ง............... 
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 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4    
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ       
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,188,237,310  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0011 

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่   
 ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 
 ค าถามที่ 23 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : สอบถามว่า คิดอย่างไรกับการปันผลเป็นหุ้น หรือการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

 (Warrant) เพื่อเตรียมเงินส าหรับโครงการที่จะด าเนินงานต่อในอนาคต 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า บริษัทได้เคยศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลตามสองแนวทางข้างต้น        
แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับแล้ว ยังไม่มีความเหมาะสมในขณะนี้ อีกทั้งยังเกิดผลกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิม และก าไรต่อหุ้น
จะลดลงด้วย   
 
 ค าถามที่ 24 
 นางสาวสุทธิมา จันทนวรางกูร : สอบถามว่า เมื่อมีการออกหุ้นกู้อยากให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบด้วย และให้สิทธิในการ
จองซื้อหุ้นกู้ 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า บริษัทจะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการท างานในคร้ังถัดไป และต้องขออภัย
กับผู้ถือหุ้น มา ณ ท่ีนี้ด้วย 
   
 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าว      
ปิดประชุม 
 ปิดประชุมเวลา 16.04 นาฬิกา 
 

\...............ภายหลังจากท่ีประธานฯ............... 
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 ภายหลังจากท่ีประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมแล้ว ปรากฏว่ายังคงมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 

 ค าถามที่ 25 
 นายพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ : สอบถามว่า PT Max Service มีผู้ ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก แต่การ
ประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย (มีแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงบางสถาน)ี ทางบริษัทมีแผนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือไม่ 
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า บริษัทมีความพยายามในการที่จะเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์บริการ
ดังกล่าวข้างต้นไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการให้ทั่วถึง เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจะผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) และต่างจังหวัด
จะผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า และในอนาคตบริษัทมีแผนท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากข้ึน 
เช่น ผ่านระบบของ จส.100 ระบบออนไลน์ การแจกของพรีเมี่ยม เป็นต้น 
 

 ค าถามที่ 26 
 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ : สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่ให้คะแนนสะสมของบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) มาใช้แลก    
รับสิทธิในร้านกาแฟพันธุ์ไทยได้ เพราะจากทุกครั้งท่ีเข้าไปใช้บริการเติมน้ ามัน ร้านกาแฟมีจ านวนคนน้อย 
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า สามารถน าคะแนนสะสมบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) ไปแลกรับส่วนลด 
และสิทธิพิเศษ รวมทั้งสะสมแต้มที่ร้านค้าภายในเครือของบริษัท เช่น ร้านกาแฟพันธุ์ไทย หรือร้านกาแฟคอฟฟี่เวิลด์ เป็นต้น หรือร้านค้า
พันธมิตรที่ร่วมรายการ 
 

 ค าถามที่ 27 
 นายวิรัช ฐนญาณ : สอบถามว่า ในอนาคตรถไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้น จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร และบริษัท   
มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
 นายวิชช์ วิสุทธิประภา : สอบถามว่า หากอนาคตเกิดการขยายตัวของการใช้รถไฟฟ้าแทนน้ ามัน บริษัทมีแผนการ
รับมือในทางไหนบ้าง 
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามว่า บริษัทได้มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจ Non-oil 
ให้มีความแตกต่างไปจากธุรกิจหลักของบริษัท โดยเริ่มด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณปี 2558 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกัน          
ก็ได้มีการติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าไว้เป็นการเพิ่มเติมด้วย และโดยที่บริษัทได้ให้
ความส าคัญกับการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างรัดกุม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงต้องให้ความระมัดระวัง พร้อมทั้งจะต้องท าการศึกษา และพิจารณา
เรื่องดังกล่าวโดยละเอียดก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในทุกโครงการ 
 

 ค าถามที่ 28 
 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ : สอบถามว่า โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นกี่ % โครงการปาล์ม   
คอมเพล็กซ์นี้ คิดเป็นรายได้ของบริษัทกี ่% โครงการนี้ลงทุนเท่าไร การบริหารจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษา บริหารกาก (ปาล์ม) โครงการ
ไฟฟ้าทดแทนชีวมวล บริษัทท าอย่างไร 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า บริษัทได้ร่วมลงทุนในกิจการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม     
โดยการท าสัญญาร่วมลงทุนใน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด คิดเป็นสัดส่วน 40% มีผู้ร่วมลงทุนทั้งหมด 3 กลุ่ม บริหารงานโดย
ตัวแทนของบริษัทที่ถูกแต่งตั้ง เงินลงทุนก่อสร้างของทั้งโครงการประมาณ 3,200 ล้านบาท และถือว่าเป็น “โครงการอุตสาหกรรมปาล์ม
ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย” เช่น มีโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ ามันปาล์ม โรงบรรจุน้ ามันปาล์มเพื่อบริโภค โรงงานผลิต      
ไบโอดีเซล (บี 100) ขณะเดียวกันก็ได้น าทะลายปาล์มมาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโครงการ เป็นต้น 
 

\...............ค าถามที่ 29............... 
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 ค าถามที่ 29 
 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ : สอบถามว่า ราคาน้ ามันมีผลต่อบริษัทอย่างไร มีการเก็บรักษากี่วัน 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า บริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารการเก็บรักษาน้ ามัน เนื่องจากจะต้องใช้
เงินสดในการบริหารการเก็บรักษาน้ ามัน โดยเฉลี่ยระยะเวลาการหมุนเวียนการเก็บรักษาน้ ามันจะอยู่ประมาณ 5-6 วัน แต่หากเป็น     
สถานีบริการ จะจัดเก็บประมาณ 2-3 วัน เท่านั้น   
 
 ข้อเสนอแนะที่ 1 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : เสนอแนะว่า แถวหน้าทีน่ั่งของผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด้านหน้า มีโต๊ะ และเก้าอี้
ให้ 2 แถว แต่ส่วนแถวของผู้ถือหุ้นมีเพียงโต๊ะอย่างเดียว อย่างน้อยควรจัดให้มี 2 แถวอย่างเท่าเทียมกัน 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบข้อเสนอแนะว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเป็น
เหตุให้ต้องจัดเตรียมสถานท่ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจะได้น าข้อเสนอดังกล่าวไปทบทวนเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการด าเนินการในปีถัดไป บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ 
 
 ค าถามที่ 30 
 นายวิรัช ฐนญาณ : สอบถามว่า บริการ Autobacs จะมีกลยุทธ์ไปแข่งกับตลาดหลักอย่าง Fit Auto และ        
B-Quik อย่างไร 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยกลยุทธ์ไว้ก่อน แต่ส่วนที่ส าคัญ หรือ
จุดเด่นของ Autobacs ในปัจจุบันคือ มาตรฐานญี่ปุ่น 
 
 ค าถามที่ 31 
 นายวิชช์ วิสุทธิประภา : สอบถามว่า หาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เน้นด าเนินธุรกิจการเช่าท าสถานีบริการ
น้ ามันเล็กๆ หรือบุกเข้าถนนสายรองมากขึ้น ทางบริษัท มีแผนการรับมือในทิศทางใดบ้าง  
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า  การด าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และถือว่าเป็น
สิ่งดีที่ผู้บริโภคจะได้รับการดูแล และได้รับบริการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องยอมรับ และปรับปรุงการให้บริการของตนให้ดียิ่งข้ึน 
ซึ่งสิ่งที่ส าคัญก็คือ การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า การให้บริการ การสร้างระบบเครือข่าย ความครบครันในด้านบัตรสมาชิก พีที 
แมกซ์ (PT Max Card)  รวมถึงรักษาจุดเด่นในเรื่องของความเป็นกันเอง และสร้างความเท่าเทียมกันให้กับลูกค้าทุกราย ตลอดจนต้องท า
การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามเพิ่มเติมว่า  คู่แข่งท าให้เราไม่หยุดนิ่ง ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
ต้องแข่งขันกับตัวเอง และค่านิยมองค์กรก็คือ Continuous Improvement ซึ่งจะเป็นการคิดหาวิธีการที่จะพัฒนา และประยุกต์ใช้
ระบบงาน กระบวนการ และขั้นตอนใหม่ๆ แทนที่ระบบงานกระบวนการ หรือขั้นตอนการท างานปัจจุบัน เพื่อให้การท างานเป็นไป        
อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ท้ังนี้ ความส าเร็จในอดีตไม่ได้ เป็นหลักประกันว่าจะเกิดความส าเร็จ          
ในอนาคตเช่นกัน ดังนั้น เราจึงไม่ควรมีความพึงพอใจกับความส าเร็จในอดีตแต่อย่างใด 
 

\...............ค าถามที่ 32............... 
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 ค าถามที่ 32 
 นายวิรัช ฐนญาณ : สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะลดอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) 
อย่างไร เพราะหนี้ยังสูงมาก 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า ในแต่ละปีบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ประมาณ 
5,000 ล้านบาท และจะทยอยปรับลดการลงทุนให้เหมาะสม รวมไปถึงการลดระยะเวลาการท าสัญญาเช่าให้สั้นลง ซึ่งจะส่งผลให้         
ภาระหนี้สินถูกปรับลดลง และกระแสเงินสดก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี กรณีก็อาจจะมีความเสี่ยงจากการด าเนินการดังกล่าว          
ได้เช่นกัน เช่น การไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาในพื้นที่เช่าซึ่งเป็นท าเลที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท เป็นต้น   
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบค าถามเพิ่ม เติมว่า  ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ เพื่อรองรับ                
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) เพื่อมุ่งไปสู่      
ธุรกิจใหม่ และการ Transform คน กระบวนการ เทคโนโลยี รวมไปถึงการก าหนดแนวคิดแบบ Lean และแบบ Agile เป็นต้น 
 
 
 
 
 

พลต ารวจเอก  
 ( สุนทร ซ้ายขวัญ ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 

( นายรังสรรค์ พวงปราง ) 
เลขานุการบริษัท 

 
 
 
 

( นางสาวณัฐกฤตา สงนอก ) 
ผู้บันทึกการประชุม 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ 
- บัญช/ีผูส้อบบัญช/ีการก ากับดูแลกิจการ/การบริหาร/ 

ธุรกิจน าเข้าและส่งออก 
 ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2017 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 197/2014 
- หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

รุ่นที่ 9/2013 
- หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

รุ่นที่ 14/2013 
- หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 

(MFR) รุ่นที่ 17/2013   
- หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control  

& Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013 
- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 96/2012 

 การอบรมอื่นๆ 
- หลักสตูร Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

: โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลดีาเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั (SEAC) 
- หลักสตูร Update รายงานของผูส้อบบัญชีและมาตรฐาน 

การสอบบัญช ี
: โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากดั 

- ทิศทางมาตรฐาน TFRS for NPAEs 
: โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากดั 

- การปิดบัญชีและปญัหาการจัดท างบการเงิน 
: โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากดั 

- ปัญหาที่ต้องระวังในงบการเงิน แนวปฏิบัติรายได้และค่าใช้จ่าย          
e-Tax Invoice e-Receipt 
: โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากดั 

- ระบบบัญชีสัญญาเช่าส าหรับ NPAEs 
: โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ ากดั 

- Audit Committee Financial Expert 
: โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง  

1. กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
1. กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร  

บริษัท สยาม-เบสท ์เทรดดิ้ง จ ากดั 
- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้       

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จ านวน - แห่ง                                                                         
 

ชื่อ - นามสกุล : นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
  อายุ 79 ปี   สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 28 วัน  

(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน) 
ประเภทกรรมการ 
ที่จะเสนอแต่งต้ัง 
 

: กรรมการบริษัท 



- 45 -   สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2563     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  
 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่ม ี

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล             
ที่อาจมีความขัดแย้ง                 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

: เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  

  เป็น    ไม่เป็น 

: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น    ไม่เป็น 
: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ 

ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ 
การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 

  มี    ไม่ม ี

: มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  มี      ไม่ม ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการบริษัท จ านวน    8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน    11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน    4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- กรรมการอิสระ จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
- บัญชีบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ความเชี่ยวชาญ 
- การบริหาร/การจัดการองค์กรขนาดใหญ่/ธรุกิจพลังงาน/ 

ธุรกิจค้าปลีก/เศรษฐกิจ/การลงทนุ/การก าหนดนโยบาย 
และวางแผนกลยุทธ์ 

 ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
 

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากดั 

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด 

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 

2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท 
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพและ 
ความปลอดภัย 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2558 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 2560 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2556 - 2559 รักษาการ ผู้อ านวยการประจ าส านักกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการบริหาร 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
(ช่ือเดิม คือ บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ากัด) 

2555 - 2563 ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 

2554 - 2563 ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด  
(ช่ือเดิม คือ บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด) 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 

ชื่อ - นามสกุล : นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
  อายุ 56 ปี   สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง/ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 18 ปี 4 เดือน 8 วัน  
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 18 ธันวาคม 2545 - ปัจจุบัน) 

ประเภทกรรมการ 
ที่จะเสนอแต่งต้ัง 
 

: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร     
ความเสีย่ง/ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
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2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 198/2014 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 92/2011 

- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 
(SFE) รุ่นที่ 8/2010 

 การอบรมอื่นๆ 
- หลักสตูร Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

: โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลดีาเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั (SEAC) 
- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 

: โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน - แห่ง  
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 แห่ง 

1. กรรมการบริษัท 
บริษัท พีพีพ ีไบโอแก๊ส จ ากัด 

2. กรรมการบริษัท 
บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด 

3. กรรมการบริษัท 
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด 

4. กรรมการบริษัท 
บริษัท สตูลอะความารีน คัลเจอร์ จ ากัด 

5. กรรมการบริษัท 
บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาท่ีดิน จ ากัด 

- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้       
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จ านวน - แห่ง                                                                         

 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2563     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จ านวน 41,691,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.4965 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  
 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่ม ี

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล             
ที่อาจมีความขัดแย้ง                 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

: เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  

  เป็น    ไม่เป็น 

: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น    ไม่เป็น 
: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ 

ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ 
การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 

  มี    ไม่ม ี

: มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  มี      ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการบริษัท จ านวน    8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 

คณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป ์

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ความเชี่ยวชาญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐกิจดจิิทัล 
 ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท GMO Z.com 
NetDesign Holding บริษัทในเครือจีเอ็มโอ
อินเตอร์เน็ต ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในบริษัท
ด้านไอที และสถาบันการเงินท่ีใหญ่ที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนอยู่ใน 
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 

2560 - 2562 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลักทรัพย์ จเีอ็มโอ แซดดอทคอม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560  
 
 

 การอบรมอื่นๆ 
- หลักสตูรการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทข้ันสูง ประจ าปี 2563 

: โดยส านักงานศาลยตุิธรรม 
- หลักสตูรการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ประจ าปี 2562 

: โดยส านักงานศาลยตุิธรรม 
 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน - แห่ง  
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 7 แห่ง 

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการธุรกรรม             
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

3. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วม 
บริษัท จีเอ็มโอ คริปโตโนมิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

4. ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) 

5. อาจารย์และกรรมการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

6. กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

7. ผู้ประนีประนอม และผู้ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
ศาลแพ่ง 

- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้       
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จ านวน - แห่ง                                                                         

 
 
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล : ดร. เฉลิมรัฐ นาควเิชียร 
  อายุ 44 ปี   สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งในปัจจุบัน : - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : - 
ประเภทกรรมการ 
ที่จะเสนอแต่งต้ัง 
 

: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
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 การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  ไม่มี เนื่องจากเป็นกรรมการใหม่ โดยเสนอให้แต่งตั้งแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี  
 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่ม ี

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล             
ที่อาจมีความขัดแย้ง                 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

: เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  

  เป็น    ไม่เป็น 

: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น    ไม่เป็น 
: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ 

ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ 
การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 

  มี    ไม่ม ี

: มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  มี      ไม่ม ี
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ความเชี่ยวชาญ 
- บัญชีและการเงิน/การก ากับดูแลกจิการ/การบริหารความเสีย่ง/

การควบคุมภายใน 
 ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากดั 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จ ากัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากัด 

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท จิตรมาส จ ากัด 
(ช่ือเดิม คือ บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากัด) 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 

2557 - 2561 กรรมการบริษัท 
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
 

 

2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการบริษัท 
รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด 
 (ช่ือเดิม คือ บริษัท พิเรนีส ออยล ์จ ากัด) 

2555 - 2563 กรรมการบริษัท 
บริษัท โอลิมปสั ออยล์ จ ากัด 

2554 - 2563 กรรมการบริษัท 
บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด  
(ช่ือเดิม คือ บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด) 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ากดั 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ากัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด 
 
 

ชื่อ - นามสกุล : นายรังสรรค์ พวงปราง 
  อายุ 55 ปี   สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ/่เลขานุการบริษัท/เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 11 เดือน 29 วัน  
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 28 เมษายน 2554 - ปัจจุบนั) 

ประเภทกรรมการ 
ที่จะเสนอแต่งต้ัง 
 

: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ/่เลขานุการบริษัท/เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 
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2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ากดั 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board 
& Announcing 90 Qualified Companies” 

- หลักสตูร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2015 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 197/2014 
- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุ่นที่ 21/2014 
- หลักสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 

รุ่นที่ 16/2013 
- หลักสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 5/2013 
- หลักสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 10/2013 
- หลักสตูร Company Secretary Program (CSP)  

รุ่นที่ 50/2013 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 79/2009 
 การอบรมอื่นๆ 
- หลักสตูร Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

: โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

- หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (Super วปส.) รุ่นท่ี 1 
: โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 
: โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลดีาเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั (SEAC) 

- หลักสตูรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
Biomass Recovery Technology for Economic Value Added 
: โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 29 
: โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs 
: โดยตลาดหลักทรัพย ์

- หลักสตูร Strategic CFO in Capital - Markets รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2559 
: โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
รุ่นที่ 10 
: โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- หลักสตูร Going to Good to Great in IT Fraud Prevention 
: โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน  
  แห่งประเทศไทย 

- โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552 
: โดยศูนย์นวตักรรมทางธุรกิจ NIDA Business School 
 

 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง  

1. กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
1. กรรมการบริษัท 

บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 
- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้            

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จ านวน - แห่ง                                                                         
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 การเข้าร่วมประชุมในปี 2563     

 
 
 
 
 
 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จ านวน 2,680,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1605 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่ม ี

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล             
ที่อาจมีความขัดแย้ง                 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

: เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ         
ที่ปรึกษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า  

  เป็น    ไม่เป็น 

: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น    ไม่เป็น 
: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ 
การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 

  มี    ไม่ม ี

: มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  มี      ไม่ม ี
 

- คณะกรรมการบริษัท จ านวน    8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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นิยามกรรมการอิสระ 
  
 บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 
 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจ า          
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  
 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
 
 4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่           
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น    
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
 
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ 
หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา        
มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่  20 ล้านบาทขึ้นไป           
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน             
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  
 
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท      
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
 

\...............6. ไม่เป็น หรือเคยเป็น............... 
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 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แขง่ขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
 
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  
 
 10. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี  
 
 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1. ถึงข้อที่ 9. ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 
 ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อที่ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพ    
เกินมูลค่าที่ก าหนดในข้อที่ 6. ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามเงื่อนไขที่ก าหนด    
ในข้อที่ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดในข้อท่ี 6. หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7   
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ             
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 (ข)  เหตุผล และความจ าเป็นท่ียังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  
ชื่อ - นามสกุล : นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์

เลขทะเบียน : 6552 

ประวัติการศึกษา        
และคุณสมบัต ิ

: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจค้าปลีก 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  

 
 
ชื่อ - นามสกุล : นายพงทวี รัตนะโกเศศ 

เลขทะเบียน : 7795 

ประวัติการศึกษา        
และคุณสมบัต ิ

: - บัญชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยอลิลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน ์
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจเหมือง 

- ธุรกิจค้าปลีก 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  
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ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์

เลขทะเบียน : 8435 

ประวัติการศึกษา        
และคุณสมบัต ิ

: - บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจเหมือง 

- ธุรกิจอสังหารมิทรัพย ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

: - ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี   

 
 
ชื่อ - นามสกุล : นายกรรณ ตณัฑวิรตัน ์

เลขทะเบียน : 10456 

ประวัติการศึกษา        
และคุณสมบัต ิ

: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

- ธุรกิจค้าปลีก 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  

 
 
 
หมายเหตุ :- (1) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน)  
 ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 



                                    - 57 -   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 
   Enclosure No. 6 

 

  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี  
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ   
     I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       
Residing at    Road      Sub-district  
อ าเภอ/เขต    จังหวัด      รหัสไปรษณีย์       
District     Province     Postal Code   

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

   โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                               เสียง ดังน้ี  
             holding the total number of               shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุ้นสามัญ                                                   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง  
  ordinary share of           shares, having the right to vote equivalent to                       votes, 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง 
  preferred share of           shares, having the right to vote equivalent to                       votes. 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้        พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ อายุ 77 ปี ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อยู่บ้านเลขท่ี 29/526 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
 Hereby appoint Police General Soontorn Saikwan, Age 77 years, Positions Chairman of the Board of Directors, 
Director and Independent Director, Residing at 29/526, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120 
 ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564 
 Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: having conflict of interest in the agenda to consider 
and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2021. 
 

 (4) (1)         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                     
  Name       age         years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Sub-district     District  
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์    หรือ 
Province                                                                 Postal Code            , or 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(2)         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                     
      Name       age         years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Sub-district     District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์    หรือ 
Province                                                                 Postal Code            , or 

(3)         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                     
       Name       age         years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road     Sub-district     District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์     
Province                                                                 Postal Code             

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก          
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 202 1 on Monday 26 April 2021 at 2.00 p.m.  at Ballroom 1, 3rd Floor, The Emerald Hotel No.  99/ 1, 
Ratchadapisek Road, Din Daeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(  ) 

 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 
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หมายเหต/ุRemark 
 

 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น      
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี   
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

 (1) ข้าพเจ้า                                                                                                                                                                                              
      I/We 
      ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี                          ถนน                                                 ต าบล/แขวง  
 Residing at   Road                                             Sub-district 
 อ าเภอ/เขต                                            จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์  
 District                                               Province                                              Postal Code 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
 as a Custodian for  
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) 
 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง ดังน้ี 
 holding the total number of                      shares, and having the right to vote equivalent to        votes as follows: 
 หุ้นสามัญ                                                    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                     เสียง 
                ordinary share of                                 shares, having the right to vote equivalent to                                  votes, 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                       เสียง 
                 preferred share of                               shares, having the right to vote equivalent to                                  votes. 
  

 (2) ขอมอบฉันทะให้      พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ อายุ 77 ปี ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อยู่บ้านเลขท่ี 29/526 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
  Hereby appoint Police General Soontorn Saikwan, Age 77 years, Positions Chairman of the Board of Directors, Director 
and Independent Director, Residing at 29/526, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120 
 ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: having conflict of interest in the agenda to consider and 
approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2021. 
 
 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   (3) (1)                                                                         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                          
     Name                                                                   age       years, residing at 
  ถนน                                           ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                    
  Road Sub-district District       
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์                        หรือ 
  Province Postal Code                       , or 
 

     (2)                                                                         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                          
     Name                                                                   age       years, residing at 
  ถนน                                           ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                    
  Road Sub-district  District 
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์                        หรือ 
  Province Postal Code                       , or 

 

     (3)                                                                         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                          
     Name                                                                   age       years, residing at 
  ถนน                                           ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                    
  Road Sub-district  District 
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์                            
  Province Postal Code                        
 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2021 on Monday 26 April 2021 at 2.00 p.m.  at Ballroom 1, 3rd Floor, The Emerald Hotel No.  99/ 1, 
Ratchadapisek Road, Din Daeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 
 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 To grant the partial shares as follows:  
 หุ้นสามัญ                                    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                        เสียง 
 ordinary share                         shares, and having the right to vote equal to                           votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                      หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                เสียง 
 preferred share             shares, and having the right to vote equal to   votes. 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด                                                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                                          votes. 
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 (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  

       วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
  Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 
   for the Year 2020 
 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 
  Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of 
   the Company for the year 2020 
 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท  
 ประจ าปี 2563 
 To grant my/ our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding 

 the operating results of the Company for the year 2020 
 

  วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
  Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended  
   31 December 2020 

 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
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      วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2563   
  Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2020 
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 

 

  วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  
   who retire by rotation 
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

 1.  นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
  Mr. Supote Pitayapongpat 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
  Mr. Pitak Ratchakitprakarn 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร 
  Dr. Chalermruth Narkvichien 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 4. นายรังสรรค์ พวงปราง 
  Mr. Rangsun Puangprang 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
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   วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 
  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for 
   the year 2021 
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of 
   the remuneration of the auditors for the year 2021 
 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  Agenda No. 8 To consider other matters (if any)  
  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

 deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               เห็นด้วย                เสียง  ไม่เห็นด้วย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall 
not be the vote of a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม                    
มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด                  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in 
all respects. 
 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ   
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(  ) 

 
 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 
 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 
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หมายเหต/ุRemarks 
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)        
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use 
the Proxy Form C. 
 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual 
nominee may be voted for. 

 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ  
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 
may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 

 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม         
ดิ เอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on Monday 26 April 2021 at 2.00 p.m. 
at Ballroom 1, 3rd Floor, The Emerald Hotel No. 99/1, Ratchadapisek Road, Din Daeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, or 
any adjournment at any date, time and place thereof. 

--------------------- 
 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all 
   respects. 
 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all 
   respects. 
 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all 
   respects. 
 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all 
   respects. 
 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 วาระท่ี       เรื่อง                
        Agenda No. Re: 
  

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all 
   respects. 
 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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  วาระท่ี      เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  
        

ชื่อกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              
Director’s name 

  เห็นด้วย                  เสียง  ไม่เห็นด้วย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่น ามาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การลงทะเบียน 
  
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวก                
ในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาเข้าประชุม โปรดน าหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความ
ครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิ      
ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าประชุมเท่าน้ัน 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น           
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี ้
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน             
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 (ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ    
เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ            
ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 

 1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 
 (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล              
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
 (ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน
นิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
 

\...............2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น............... 
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 2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้ 
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน              
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 (ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล             
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น          
โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
 (ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ            
ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก         
และดูแลหุ้น 
 (ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2. 
 (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
 1)  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือ        
มอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 
 2)  ส าเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น        
หรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
 

ค. การมอบฉันทะ 
 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จ านวน 3 แบบ 
ได้แก่ 
 1) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
  คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 2) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
 3) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   
  คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ         
และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น 
 

\...............โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะ............... 
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 โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้  
 และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมท้ังปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันท่ี
ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคล                   
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม  

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค           
จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อด้านล่างน้ีเป็นผู้รับมอบฉันทะและลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อ   
ในหนังสือมอบฉันทะ  
 

  พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ  ประธานกรรมการบริษัท  
       กรรมการบริษัท      
       กรรมการอิสระ 
 

 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปท่ี “ส านักเลขานุการบริษัท” 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ณ ส านักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร  เอ ช้ันที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก         
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 23 เมษายน 2564 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 
 

 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
 1) 1 หุ้นมี 1 เสียง 
 2) ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
 3) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 
สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) 
 4) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) ส าหรับทุกๆ วาระที่ต้อง     
มีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ท าการลงทะเบียน ทั้งนี้       
ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนน
เฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ 
 5) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้      
เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ √ ] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ    
ในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมี
ค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบ
ฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

\...............การนับผลการลงคะแนนเสียง............... 
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การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 1) บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  
 2) ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น      
ที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง      
ในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด    
จะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน 
 

จ. ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  

 บริษัทให้ความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล    
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้ 
 

 1. วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
  บริษัทจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท อาทิ ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค ดังนี้ 
   - เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี      
ซึ่งเป็นตามที่กฎหมายก าหนด 
   - จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา 
   - ติดต่อสื่อสาร และอ านวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 
 

 2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ตามความจ าเป็น  และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 

 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิต่างๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ สิทธิในการขอเข้าถึง และขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลช่ัวคราว สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการขอแก้ไข          
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยท่านสามารถยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่    
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร  เอ ช้ันที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง              
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท  0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 หมายเลขโทรสาร 0 2168 3379     
อีเมล : csp@pt.co.th 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ์

โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
 ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ                      
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  

2555 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร CHAIRMAN FORUM 2019 “Successful Corporate 
Culture Change : From Policy to Practices” 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 201/2015 

- หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
รุ่นที่ 9/2013 

- หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
รุ่นที่ 15/2013 

- หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
(MFR) รุ่นที ่18/2013   

- หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control  
& Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013 

- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 41/2005 

 การอบรมอื่นๆ 
- หลักสตูร Design Thinking Deep Dive for Executive Board 

: โดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลดีาเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั (SEAC) 
- หลักสตูร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6 

: โดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) 
- Audit Committee Financial Expert 

: โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
- หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2536 

: โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง  

1. กรรมการบริษัท 
บริษัท มิลลค์อนสตลีอินดสัทรีส์ จ ากัด (มหาชน) 

2. รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ากัด (มหาชน)  

 3. กรรมการบริษัท 
 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
1. ประธานกรรมการบริษัท  

บริษัท มิลลค์อน บูรพา จ ากัด 
- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้        

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จ านวน - แห่ง                                                                         
 

ชื่อ - นามสกุล : พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ 
  อายุ 77 ปี   สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี 11 เดือน 30 วัน  

(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน) 
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 การเข้าร่วมประชุมในปี 2563     
 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่ม ี
 สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 :  ไม่มี 
 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่ม ี

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล             
ที่อาจมีความขัดแย้ง                 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

: เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  

  เป็น    ไม่เป็น 

: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น    ไม่เป็น 
: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ 

ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ 
การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 

  มี    ไม่ม ี

: มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  มี      ไม่ม ี
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท จ านวน    8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กรรมการอิสระ จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน    1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด      
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม       
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น            
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด      
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในก ารที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ      
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ       
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ          
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น          
ทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 

 ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ี และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะ          
เข้าประชุม 
 

 ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน         
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น          
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย       
ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ ไป      
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้ น    
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ        
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

\...............ข้อ 32.  ในการออกเสยีงลงคะแนน............... 
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 ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย     
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ         
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
 (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก    
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

 ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี           
ที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 (6) กิจการอื่นๆ 
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
Map of the Meeting Venue 

 

ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์
Ballroom 1, 3rd Floor, The Emerald Hotel 

 

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
No. 99/1, Ratchadapisek Road, Din Daeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok 10400 

โทรศัพท์ : 0 2276 4567 โทรสาร : 0 2276 4555-6 เว็บไซต์ : www.emeraldhotel.com 
Tel. : 0 2276 4567 Fax : 0 2276 4555-6 Website : www.emeraldhotel.com 
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การเดินทาง/Transportation 
*  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกท่ี 3 
*  By MRT : Passengers can get off at Huay Kwang Station, Exit No. 3 
*  รถโดยสารประจ าทาง : สาย 36ก, 73ก, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529 
*  By bus : Route No. 36ก, 73ก, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529 
*  รถยนต์ : สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถหน้าอาคารของโรงแรม หรือบนอาคารจอดรถของโรงแรม และมีพื้นที่จอดรถของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
 และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ณ สถานีหลัก รวม 12 แห่ง และเดินทางต่อมายังโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  
 และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกท่ี 3 
*  By car : Hotel car park is provided in front of the hotel building or at the car park building. The shareholders may consider 

parking at any 12 parking areas of the BTS and MRT major stations.  Then, catch BTS or MRT to The Emerald Hotel by 
getting off at Huay Kwang Station, Exit No. 3.  



90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (10310)
โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388 
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

www.ptgenergy.co.th


