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 5.  เพ่ือปองกัน และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเช้ือโรคผานการใชไมโครโฟน ขอใหผูเขารวมประชุมท่ีอาจมี

คําถามเก่ียวกับวาระการประชุม กรุณาเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษร และนําสงท่ีจุดลงทะเบียน หรือนําสงในหองประชุม แทนการ

สอบถามผานทางไมโครโฟน 

 

 6.  ผูเขารวมประชุมควรพูดคุยเทาท่ีจําเปน โดยใชระดับเสียงปกติ ไมควรตะโกน หรือเปดหนากากอนามัย หรือ

หนากากผาในขณะอยูในสถานท่ีจัดการประชุม และเล่ียงไอ จามใกลผูอื่น 

 

 7.  บริษัทจะจัดเตรียมนํ้าด่ืมไวเพื่อรองรับผูเขารวมประชุม และงดเวนการแจกอาหารวาง นอกจากน้ี บริษัทใครขอ    

ใหทานงดเวนการรับประทานอาหารตลอดเวลาท่ีอยูภายในหองประชุม 

 

 8.  ผูเขารวมประชุมจะตองกรอกแบบสอบถามเพ่ือการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในกรณีท่ีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของทาน อาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. 2558 

 

 พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผูบริหาร     

ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมประชุม มีดังน้ี 

 

 กรรมการ 

 

1. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท  

กรรมการอิสระ 

2. นายสุพจน พิทยพงษพัชร กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

กรรมการอิสระ 

3. นายพงษศักด์ิ วชิรศกัด์ิพานิช กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร  

4. ดร. วุฒิชยั ดวงรตัน* กรรมการบริษัท  

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

5. นายพิทักษ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 

\...............6. นางฉัตรแกว............... 
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6. นางฉัตรแกว คชเสนี* กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร 

7. นางจรัสลักษณ นิธยานุรักษ* กรรมการบริษัท 

8. รองศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ*    กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

9. นายไกรรวี ศิริกุล* กรรมการบริษัท 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

10. นายรังสรรค พวงปราง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

เลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ดูแลงาน ฝายบัญชีและการเงิน   

11. ดร. เฉลิมรฐั นาควิเชียร* ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใหแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท  

และกรรมการอิสระ 

 

 ท้ังน้ี จํานวนกรรมการของบริษัทมีท้ังหมด 11 คน และเขารวมประชุมครบท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

 

 ผูบริหาร 

 

1. นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

3. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

4. นางนัดดาวดี สุวรรณนาคนิทร* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

5. นายธาตรี เกิดบุญสง* ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

6. นายสุรศักด์ิ สงวรกุลพันธุ* ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

7. เรอือากาศเอก สัทธา สุภาพ* ผูอํานวยการ ฝาย Business Intelligence 

8. นายฉลอง ติรไตรภูษิต* ผูอํานวยการ ฝายสื่อสารองคกร 

9. นางสาวสภุาพันธ มหาสารกุล* ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

 

\...............10. ดร. วัชรวี............... 
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10. ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล* ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

11. ดร. ชนะ เย่ียงกมลสิงห* ผูอํานวยการ ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

12. นายธวัชชัย ศรีรัตนวงศ* ผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. นายธานี แสงนํ้ารัก* ผูอํานวยการ ฝายจัดซื้อ 

14. นางสาวอนันตา สงแสงเติม* ผูอํานวยการ ฝายประกันและบริหารระบบคณุภาพ 

15. นายสานิตย หลายเจริญ* รับผิดชอบงาน ผูอํานวยการ ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

16. นายชัชชัย บุณยาจิณ* รับผิดชอบงาน ผูอํานวยการ ฝายการขาย  

17. นางสาวศริิกุล วิริยะปญญาชัยกุล* ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน 

 *เขารวมประชุมแบบสังเกตการณผานระบบ Google Meet 

   

 ผูสอบบัญชี 

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

 ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวอภิสรา โชติคุณ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด 

 

 อาสาพทิักษสิทธิผูถือหุน 

นายสุประวีณ อภิวรสวัสดิ์ 

 

 บรษัิทไดมีการแจงเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เน่ืองมาจากสถานท่ีจัดประชุมท่ีกําหนดไวเดิม

ไมสามารถจัดการประชุมไดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สั่งปดสถานท่ีเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 25) ดังน้ัน บริษัทจึงมีความจําเปน

เรงดวนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชุม และมาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผูเขารวม

ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 จาก หองบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง         

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เปน หองประชุมสํานักงานแหงใหญ เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร เอ ช้ันท่ี 44 ถนนรัชดาภิเษก    

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะดําเนินการจัดประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

 

 ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีเขารวมประชุม และไดกลาวถึงสถานการณการแพรระบาดของ    

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วาบริษัทมีความหวงใยตอสถานการณ ดังน้ัน เพื่อเปนการปองกันสุขอนามัย และลดโอกาส

เสี่ยงจากการติดตอของโรคดังกลาว บริษัทจึงไดจํากัดจํานวนของกรรมการ ผูถือหุน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหสามารถเขารวมประชุมได

ไมเกิน 20 คน เทาน้ัน   

 

 อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทยังคงใหความสําคัญกับเรื่องการเขารวมประชุม และเพื่อเปนการสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาส     

แสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งขอซักถามตอคณะกรรมการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทไดอยางเต็มท่ีเหมือนเชนเดิม 

ดังน้ัน บริษัทจึงไมไดเปล่ียนแปลงรูปแบบของการประชุมใหมาเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแตอยางใด พรอมท้ังยังไดขยาย

ระยะเวลาในการสงขอซักถามไปจนถึงวันท่ี 23 เมษายน 2564 อีกดวย    

 

\...............หลังจากน้ัน ประธานฯ............... 
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 หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายใหเจาหนาท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 38 ราย     

ถือหุนรวมกันเทากับ 146,347,168 หุน และมีผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน จํานวน 1,221 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 1,023,388,816 หุน   

รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะท้ังส้ิน 1,259 ราย ถือหุนรวมกันทั้งหมด 1,169,735,984 หุน คิดเปน

รอยละ 70.044 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
 

 พรอมกันนี้บริษัทไดจัดท่ีนั่งพิเศษ และมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับคนพิการ 
 

 จากน้ัน เจาหนาท่ีไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ีประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปน้ี 
 

 1. ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไดในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดรับ ณ 

เวลาลงทะเบียน 
 

 2. การออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท โดยหุน 1 หุน มีเสียงเทากับ 1 เสียง โดยวาระท่ี 1      

เปนวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เปนวาระเพื่อรับทราบ วาระท่ี 3 ถึง 7 เปนวาระเพ่ืออนุมัติ และวาระท่ี 8 เปนวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

(ถามี) ซ่ึงผูถือหุนอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกบริษัท ทั้งนี้  
 

 ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 มติตองประกอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน โดยในการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระดังกลาวนี้ บริษัทจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการคํานวณ

คะแนนเสียง  
 

 ข. วาระท่ี 6 ซ่ึงเปนวาระการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ มติตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม โดยในการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 6 น้ี บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุน        

ท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และท่ีงดออกเสยีงเปนฐานในการคํานวณคะแนน 
 

 3. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

หรือไม ผู ถือหุนท่ีเห็นดวย ไมตองกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง                   

ใหกาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ีประสงค พรอมท้ังลงลายมือช่ือในบัตร และชูมือขึ้น และสงมอบใหแก

เจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อนําไปตรวจนับ ท้ังน้ี ยกเวน สําหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูมอบฉันทะมีคําสั่ งระบุการลงคะแนนเสียง           

โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตเวลาที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม  
 

  ท้ังน้ี บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และสวนท่ีเหลือ          

จะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย โดยบริษัทจะแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ      

ส้ินสุดลง สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง         

จากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกรายท่ีเขารวมประชุม ท้ังกรณีท่ีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บ       

บัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกลาว และเพื่อความสะดวก       

และรวดเร็ว สวนบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะท่ีเห็นดวย บริษัทจะเก็บหลังจากปดการประชุม โดยขอใหผูถือหุน 

และผูรับมอบฉันทะทุกทานชวยกรุณาสงใหกับเจาหนาท่ีของบรษิัทกอนออกจากหองประชุม 
 

\...............4. หากผูถือหุนทานใด............... 
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 4. หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด     

บริษัทใครขอใหผูถือหุนนําสงกระดาษคําถาม หรือขอคิดเห็นท่ีจุดลงทะเบียน หรือนําสงในหองประชุม แทนการสอบถามผานทาง

ไมโครโฟน เพ่ือเปนการปองกัน และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการแพรกระจายของเชื้อโรคผานการใชไมโครโฟน โดยขอใหทานระบุ

ช่ือ และนามสกุลในกระดาษคําถาม หรือขอคิดเห็นดังกลาว พรอมท้ังระบุวาเขาประชุมในฐานะผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ท้ังน้ี เพื่อเปน

การรักษาสิทธ์ิของผูถือหุน และประโยชนการบันทึกการประชุม 

 

เริ่มการประชุม 

 

 ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุม และไมมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเปนตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอใหท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด โดย นางสาวอภิสรา โชติคณุ เปนตัวแทนในการนับคะแนนแทน จากน้ันประธานฯ 

จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2563   

 - ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 ซึ่งประชมุเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ใหท่ีประชุมรับทราบ 

โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 จากน้ันประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม 

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน 

 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ตามที่เสนอ         

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน  1,169,786,984  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2563 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และนายรังสรรค 

พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2563 ตอท่ีประชุม          

โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงาน ประจําป 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมครั้งน้ีแลว  

 นายพิทักษ รัชกิจประการ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2563 โดยสรุปไดดังตอไปน้ี   

 

\...............1. Highlights............... 
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 1. Highlights ประจําป 2563  

  มีกําไรสุทธิรวมสูงสดุ : จํานวน 1,906 ลานบาท เติบโต 21.9% จากปท่ีแลว 

  มีปรมิาณการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและแกส LPG : เติบโต 5.9% และ 13.0% จากปท่ีแลว ตามลําดับ 

  สวนแบงการตลาดการจําหนายนํ้ามันผานทุกชองทาง : เปนอันดับ 2  

  มีสวนแบงกําไรท่ีไดรับจากกิจการรวมคา : จํานวน 376 ลานบาท  

 

 2. รางวัลแหงป  

  ไดรับรางวัล “Product of the Year Awards 2020” สุดยอดสินคาแหงป 2563 ในกลุมพลังงาน และ

สาธารณูปโภคยอดเย่ียมแหงป กลุมผลิตภัณฑสถานีนํ้ามัน ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ รวมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ไดรับรางวัลนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Outstanding Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย           

แหงประเทศไทย 

  ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อหุนย่ังยืน (Thailand Sustainability Invesment (THSI)) จากตลาดหลักทรัพย     

แหงประเทศไทย    

  

 3. ภาพรวมอุตสาหกรรมนํ้ามันและแกส LPG  

  - การเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามันโลกและราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซล B7 

   ราคานํ้ามันดิบ West Taxes Intermediate (WTI) ในป 2563 ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในชวงครึ่งปแรก 

เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในท่ัวโลก สงผลใหราคานํ้ามันดิบปรับตัวอยูท่ี         

11.01-64.49 ดอลลาร/บารเรล โดยการปรับตัวของราคาขายปลีกนํ้ามันหนาสถานีบริการก็สามารถปรับตัวไดในทิศทางเดียวกัน ในอดีต

เม่ือราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหนาสถานีบริการปรับตัวเพิ่มข้ึนอยูท่ีระดับราคาลิตรละ 30 บาท ภาครัฐบาลจะเขามากําหนดมาตรการ

ควบคุมราคา โดยขอความรวมมือใหผูประกอบการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วพ้ืนฐานอยูท่ีราคาขายเกินกวาลิตรละ 30 บาท เพื่อลด

ผลกระทบตอภาคธุรกิจ และประชาชนซ่ึงมีการใชนํ้ามันเปนตนทุนในการดาํเนินชวีิต ท้ังภาคการขนสง และการเดินทาง โดยราคาขายปลีก

นํ้ามันจะไดรับผลกระทบจากสองปจจัยหลักคือ ราคานํ้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหนาสถานีบริการ           

จะอยูในระดับราคา 30 บาท/ลิตร เมื่อราคานํ้ามันดิบ WTI อยูท่ีระดับ 75 ดอลลาร/บารเรล และอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทจะอยูท่ี

ประมาณ 33.50 บาท/ดอลลาร 

 

  - ปรมิาณการใชนํ้ามันของประเทศไทย   

   ปริมาณการใชน้ํามันผานทุกชองทาง : จํานวน 34,837 ลานลิตร ลดลง 1.2% จากปท่ีแลว จากผลกระทบ        

ของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทําใหการใชน้ํามันในภาคอุตสาหกรรมลดลง 

   ปริมาณการใชนํ้ามันผานสถานีบริการ : จํานวน 26,846 ลานลิตร เพิ่มข้ึน 0.2% จากปท่ีแลว โดยการใชนํ้ามัน

ผานสถานีบริการเปน 77.06% ของการจําหนายน้ํามันผานทุกชองทาง ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เชนกัน แตนอยกวาภาคอุตสาหกรรม 

 

\...............- ปริมาณการใชแกส LPG............... 
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  - ปรมิาณการใชแกส LPG ของประเทศไทย 

   ปริมาณการใชแกส LPG ผานทุกชองทาง : จํานวน 6,235 ลานลิตร ลดลง 11.4% จากปท่ีแลว โดยแบงออกเปน 

การใชแกส LPG ผานภาคครัวเรือน 60% รถยนต 22% และอุตสาหกรรม 18% 

   ปริมาณการใชแกส LPG ครัวเรือน : จํานวน 3,763 ลานลิตร ลดลง 4.3% จากปท่ีแลว จากผลกระทบของการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังท่ีกลาวมาในขางตน ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง 

   ปริมาณการใชแกส LPG รถยนต : จํานวน 1,354 ลานลิตร ลดลง 28.5% จากปท่ีแลว ซ่ึงผูในงานหลักของ       

แกส LPG รถยนต คือ รถโดยสารท้ังรถตูและรถแท็กซี่ โดยการใชแกส LPG รถยนตลดลง เปนผลจากการเดินทางทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวท้ังจากตางประเทศ และในประเทศท่ีลดลง จากมาตรการควบคุมการเดินทางเพ่ือลดการแพรระบาดของไวรัสดังกลาว 

   ปริมาณการใชแกส LPG อุตสาหกรรม : จํานวน 1,118 ลานลิตร ลดลง 7.2% จากปท่ีแลว จากผลกระทบ       

ทางเศรษฐกิจตอภาคอุตสาหกรรมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชนเดียวกัน 

 

 4. อัพเดทธุรกิจของบริษัท   

  - ปริมาณการจําหนายนํ้ามัน : จํานวน 4,959 ลานลิตร เพิ่มข้ึน 5.9% จากปท่ีแลว แบงออกเปน การจําหนาย

นํ้ามันผานสถานีบริการนํ้ามัน 95.6% หรือ 4,741 ลานลิตร เพ่ิมขึ้น 8.1% จากปท่ีแลว และผานชองทางอื่นๆ (Wholesale) 4.4%       

หรือเทากับ 218 ลานลิตร ลดลง 26.2% จากปท่ีแลว ท้ังน้ี สามารถแบงการจําหนายนํ้ามันเปนรายกลุมผลิตภัณฑได 2 กลุม คือ           

กลุมนํ้ามันดีเซลคิดเปน 73.6% หรือ 3,602 ลานลิตร เพ่ิมขึ้น 7.2% จากปท่ีแลว และกลุมนํ้ามันเบนซินคิดเปน 26.4% หรือ 1,357       

ลานลิตร เพ่ิมขึ้น 2.8% จากปท่ีแลว 

 

  - การเติบโตของปริมาณการจําหนายน้ํามันมีปจจัยหลักมาจาก 1) การเติบโตของจํานวนสถานีบริการนํ้ามัน เพิ่มขึ้น 

2.4% จากปท่ีแลว และ 2) ปริมาณการจําหนายนํ้ามันตอสาขา เพ่ิมขึ้น 0.9% จากปท่ีแลว 

 

  - สวนแบงการตลาดการจําหนายนํ้ามัน 

   ผานทุกชองทาง : บริษัทมีสวนแบงการตลาดในป 2563 เปนอันดับ 2 คิดเปน 14.2% เพ่ิมขึ้นจากป 2562         

ท่ีมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 3 คิดเปน 13.3% 

   ผานสถานีบริการ : บริษัทยังคงรักษาสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 2 ในป 2563 ดวยสวนแบงการตลาด 17.0% 

เพิ่มขึ้นจากป 2562 ที่ 16.0% 

 

  - ปรมิาณการจําหนายและสวนแบงการตลาดแกส LPG รถยนต 

   ปริมาณการใชแกส LPG ผานสถานีบริการ : ป 2563 จํานวน 152 ลานลิตร เพ่ิมขึ้น 13% จากปท่ีแลว จากการ

ขยายสถานีบริการแกส LPG อยางตอเน่ือง โดยในป 2563 มสีถานีบริการแกส LPG เพ่ิมขึ้น 12.6% จากปท่ีแลว 

   สวนแบงการตลาด LPG ผานสถานีบริการ : บริษัทมีสวนแบงการตลาดในป 2563 เปนลําดับ 4 อยูท่ี 11.5% 

เพิ่มขึ้นจากป 2562 ที่มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 6 ดวยสวนแบงการตลาด 7.3%   

 

\...............- จํานวนสถานีบริการ............... 
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  - จํานวนสถานีบริการ   

   ปจจุบันบริษัทมีจํานวนสถานีบริการรวมท้ังส้ิน 2,094 สถานี โดยแบงเปนสถานีบริการแบบ COCO จํานวน 

1,602 สถานี และสถานีบริการแบบ DODO จํานวน 286 สถานี นอกจากน้ี บริษัทยังมีสถานีบริการแบบ Mixed ซ่ึงเปนสถานีบริการนํ้ามัน 

และสถานีบริการแกส LPG จํานวน 125 สถานี และสถานีบริการแกส LPG แบบ Stand Alone จํานวน 81 สถานี 

 

  - การกระจายตัวของสถานีบริการในประเทศไทย 

   สถานีบริการของบริษัทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คดิเปน 31% ภาคเหนือ คิดเปน 21% ภาคตะวันตก คิดเปน 

13% ภาคใต คิดเปน 12% ภาคตะวันออก คิดเปน 10% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปน 8% และภาคกลาง คิดเปน 6%            

ซ่ึงการกระจายตัวของจํานวนสถานีบริการจะขึ้นอยูกับขนาดพ้ืนท่ี และจํานวนประชากร โดยบริษัทมีสถานีบริการท่ีครอบคลุมในทุกจังหวัด

ท่ัวประเทศ และมีเปาหมายเพ่ิมจํานวนสถานีบริการใหครอบคลุมมากย่ิงข้ึนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวเมืองใหญ          

และถนนสายหลัก  

  

  - จุดบรกิารลกูคา (Touch Point)  

   กาแฟพันธุไทย จํานวน 274 สาขา รานสะดวกซื้อ Max Mart จํานวน 220 สาขา รานจําหนายแกส LPG 

ครัวเรือนบรรจุถัง หรือ Gas Shop จํานวน 99 สาขา Coffee World จํานวน 60 สาขา รานจําหนายและเปล่ียนถายนํ้ามันเคร่ืองรถยนต 

PT Maxnitron จํานวน 47 สาขา Max Camp จํานวน 31 จุด ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต Autobacs จํานวน 16 สาขา และศูนยบริการ

ซอมบํารงุรถเชิงพาณชิย Protruck จํานวน 9 สาขา รวมท้ังส้ิน 756 จุด 

 

  - การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil 

   กาแฟพันธุไทย : ป 2561 มีรายได 278.7 ลานบาท ป 2562 มีรายได 355.7 ลานบาท และป 2563 มีรายได 

395.7 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 11.2% จากป 2562 

   รานสะดวกซื้อ Max Mart : ป 2561 มีรายได 735.9 ลานบาท ป 2562 มีรายได 1,081.6 ลานบาท และป 2563 

จํานวน 1,113.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.9% จากป 2562 

   ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต Autobacs : ป 2561 มีรายได 133.2 ลานบาท ป 2562 มีรายได 209.6 ลานบาท 

และป 2563 มีรายได 210.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากป 2562 

   ธุรกิจ Non-Oil อ่ืน : ป 2561 มีรายได 560.7 ลานบาท ป 2562 มีรายได 630.9 ลานบาท และป 2563 มีรายได 

773.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 22.7% จากป 2562 

   ธุรกิจ LPG : ป 2562 มีรายได 1,706.6 ลานบาท และป 2563 มีรายได 1,890.3 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.8%      

จากป 2562 

   โครงการปาลมคอมเพล็กซ : ป 2562 มีรายได 961.4 ลานบาท และป 2563 มีรายได 6,476.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

573.6% จากป 2562 เน่ืองจากป 2653 เปนปแรกท่ีโครงการปาลมคอมเพล็กซเดินเครื่องการผลิตไดเต็มกําลังท้ังป 

 

\...............- พัฒนาการท่ีสําคัญ............... 
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  - พัฒนาการท่ีสําคญัในป 2563 

   เริ่มการขยายการบริการแกส LPG ครวัเรอืน จากการตอยอดประสบการณท่ีบริษัทไดเริ่มเขามาในธุรกิจจําหนาย

แกส LPG รถยนต มาตั้งแตป 2557 และเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจน้ี 

   เปดตัวบริการ พีที แมกซ เซอรวิส (PT Max Service) หรือบริการชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ภายในรัศมีไมเกิน 

10 กิโลเมตร จากสถานีบริการนํ้ามัน PT ท่ีใกลท่ีสุด สามารถจัดสงนํ้ามันใหลูกคาไดคร้ังละ 4 ลิตร โดยมีคาบริการจัดสงคร้ังละ 100 บาท 

หรือครั้งละ 100 คะแนน สําหรับสมาชิกบัตร พีที แมกซ (PT Max Card) และยังใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินท่ัวไปบนทองถนน 24 ชั่วโมง 

อีกดวย 

   ออกแคมเปญ “PT LPG เพื่อแท็กซี่  สู โควิด” มอบความชวยเหลือเพื่อลดตนทุนในการประกอบอาชีพ             

และการดํารงชีวิตผูขับรถแท็กซี่ ดวยการมอบคูปองสวนลดพิเศษมูลคารวม 1,100 บาท สามารถใชเปนสวนลดตนทุนเชื้อเพลิงแกส นํ้ามัน 

คาน้ํามันเคร่ืองยนต คากาซหุงตม และแคมเปญ “PT Taxi Reward” สําหรับลูกคาท่ีใชบริการรถแท็กซ่ีท่ีมีเครื่องหมาย “PT Taxi 

Reward” จะไดรับคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก พีที แมกซ (PT Max Card) จํานวน 20 คะแนน และลูกคาใหมท่ีลงทะเบียนสมัคร      

บัตรสมาชิก พีที แมกซ (PT Max Card) ผานรถแท็กซ่ีท่ีมีเครื่องหมายดังกลาวจะไดรับ 100 คะแนน 

   เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน Autobacs เปน 76.52% จากเดิม 38.26% จากความตองการเพ่ิมบริการท่ีครบครัน

ใหกับลูกคาผูใชรถยนต และเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจน้ี 
   

  - โอกาสการเติบโตในอนาคต 

   รักษาการเตบิโตของธุรกิจน้ํามัน ขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาด ตอยอด และเติบโตในธุรกิจ Non-Oil 
 

  - สถานชีารจประจุไฟฟา 

   เปนโครงการท่ีรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิต เพ่ือรองรับเทคโนโลยียานยนต และสนับสนุนการใชพลังงานสะอาด 

ปจจุบันมีจุดบริการ รวม 5 จุด คือ สาขาปากชอง 3 จังหวัดนครราชสีมา สาขาพยุหคีรี 2 จังหวัดนครสวรรค สาขาบานใต จังหวัด

กาญจนบุรี สาขาเขายอย จังหวัดเพชรบุรี และสาขาบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีเปาหมายขยายการใหบริการอีกจํานวน 13 จังหวัด       

รวม 30 จุด ท่ัวประเทศ ในป 2564 ครอบคลุมเสนทางหลัก และสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในทุกๆ 150 กิโลเมตร 
 

  - Solar Rooftop   

   เปนโครงการภายในสถานีบริการนํ้ามันและแกส LPG โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการใชไฟฟา และสงเสริมการใช

พลังงานสะอาด โดยสามารถลดการใชไฟฟาไดเฉลี่ย 0.19 ลานบาท ตอสถานี ตอป และลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เฉลี่ย 33.4 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตอสถานี ตอป และไดต้ังเปาหมายในการขยายการตดิตั้ง Solar Rooftop ใหครอบคลุม 
 

  - Solar Farm 

   เปนโครงการท่ีตอยอดจากประสบการณโครงการ Solar Rooftop เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานสะอาด          

และขยายการเติบโตไปยังธุรกิจพลงังานทดแทน 
 

  - โรงไฟฟาขยะ 

   เปนโครงการท่ีอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน มีกําลังผลิต 6.5 เมกะวัตต ตั้งอยูท่ีเทศบาล    

เมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยโครงการนี้ตองใชขยะเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา 400 ตันตอวัน เงินลงทุนสําหรับ

โครงการประมาณ 1 พันลานบาท และบริษัทตั้งเปาผลตอบแทน (IRR) ท่ี 12% โดยปจจุบันอยูระหวางการรอกระทรวงพลังงานประกาศ

เปดรับซ้ือไฟฟา ท้ังน้ี บริษัทยังคงมองหาโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟาขยะในเทศบาลแหงอ่ืนเพ่ิมเติม 

\...............- อุตสาหกรรม............... 
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  - อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล 

   เปนโครงการท่ีตอยอดผลิตภัณฑจากปาลมนํ้ามัน และขยายไปยังอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล 

 

  - สมาชิกบัตร พีที แมกซ (PT Max Card) 

   จํานวนผู ถือบัตรสมาชิก พีที แมกซ (PT Max Card) ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ป 2559 มีจํานวน 5.6           

ลานสมาชิก ป 2560 มีจํานวน 7.7 ลานสมาชิก ป 2561 มีจํานวน 10.2 ลานสมาชิก ป 2562 มีจํานวน 12.6 ลานสมาชิก และป 2563      

มีจํานวน 14.8 ลานสมาชิก จากสิทธิประโยชนท่ีหลากหลาย และเพ่ิมขึ้นเปนลําดับของบัตรสมาชิก พีที แมกซ (PT Max Card)                

ท่ีครอบคลุมท้ังการสะสมแตม และรับสิทธิประโยชนท้ังจากสินคา และบริการภายในกลุมบริษัทของพีทีจี และพันธมิตรอีกมากมาย          

ในทุกอุตสาหกรรม โดยป 2564 บริษัมมเีปาหมายเพิ่มจํานวนสมาชิกเปน 18.0 ลานสมาชิก 

 

  - เปาหมายการดําเนินงาน ประจําป 2564   

   เพ่ิมจํานวนเครือขายของธุรกิจ : สถานีบริการนํ้ามันเปนจํานวน 2,030 แหง สถานีบริการแกส LPG สถานีบริการ

แบบ Mixed เปนจํานวน 260 แหง และจุดบริการธุรกิจ Non-Oil เปนจํานวน 870 แหง   

   ปริมาณการจําหนายนํ้ามัน : เพิ่มข้ึน 8-12% จากปท่ีแลว 

   ปริมาณการจําหนายแกส LPG : เพ่ิมข้ึน 15-20% จากปท่ีแลว 

   ผลประกอบการดาน EBITDA : เพิ่มข้ึน 10-15% จากปท่ีแลว  

   งบประมาณการลงทุน : ธุรกิจนํ้ามัน จํานวน 3,500 ลานบาท ธุรกิจ Non-Oil จํานวน 500 ลานบาท ธุรกิจใหม 

จํานวน 500 ลานบาท รวมเปนงบลงทุน จํานวน 4,000-4,500 ลานบาท  

  

 5. กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอม  

  นอกจากการเติบโตอยางตอเน่ืองของธุรกิจ และกําไรของบริษัทแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน    

ท่ีอยูรอบขาง และการดูแล และฟนฟูสิ่งแวดลอมดวย โดยในป 2563 ท่ีผานมา บริษัทไดจัดกิจกรรมชวยเหลือชุมชน และสิ่งแวดลอม

มากมาย อาท ิ 

   - คายอาสา PT ทําจริงไมท้ิงกัน กิจกรรม CSR ท่ีชุมชนบานโกรกหวา และชุมชนบานดอน อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ในสถานท่ีหลัก 2 แหง ไดแก โรงเรียน และหมูบาน เพ่ือใหเยาวชน และผูอาศัยในชุมชนน้ัน ไดรับประโยชนในกิจกรรม

ครั้งน้ี ประกอบดวย กิจกรรมหนวยแพทยอาสา PT เพื่อสงเสริมในดานสาธารณสุข กิจกรรมตรวจวัดสายตา และแจกแวนตาผูสูงอายุ 

กิจกรรม PT สรางปอดใหชุมชน สงเสริม และปรับปรุงพื้นท่ีในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว และกิจกรรมมอบอุปกรณกีฬา และสื่อการเรียน

การสอน โดยมีเปาหมายสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับคนในสังคมโดยยึดหลัก PT สรางสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยูรวมกัน          

อยางเปนสขุ” 

  - บริการฉีดพนฆาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฟรี ท่ีสถานีบริการนํ้ามัน และแกส LPG ของบริษัท และ

ศูนยบริการซอมบํารงุรถยนต Autobacs 

  - พีที ตูปนสุข ปนนํ้าใจ ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  - มอบนํ้าดื่มใหประชาชนในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  - โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อสงเสริมใหคนพิการมีอาชีพท่ียั่งยืน สามารถหาเล้ียงตัวเอง และครอบครัวได 

  - โครงการเก็บขยะริมชายหาด เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมริมทะเลใหเหมาะแกการดํารงชีวิตของสัตวทะเล 

 

\...............หลังจากน้ัน นายรังสรรค............... 
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 หลังจากน้ัน นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงผลประกอบการทางการเงิน  

ประจําป 2563 ซึ่งสรุปไดดังตอไปน้ี 

 

 6. ผลประกอบการทางการเงิน 

  - รายได  

   ป 2563 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจ จํานวน 105,078 ลานบาท ซึ่งลดลง 12.6% จากป 2562            

โดยสาเหตุหลักมาจากธุรกิจนํ้ามัน เน่ืองจากราคาขายน้ํามันลดลงโดยเฉล่ีย 16.0% จากปท่ีแลว แมวาปริมาณการจําหนายนํ้ามันจะเพ่ิมขึ้น 

5.9% จากปท่ีแลว โดยเปนรายไดจากธุรกิจนํ้ามัน คิดเปน 96.0% และธุรกิจ Non-Oil คิดเปน 4.0% สําหรับรายไดจากธุรกิจ Non-Oil 

เพ่ิมขึ้น 5.6% จากปท่ีแลว อันเน่ืองมาจากการเติบโตของรายไดของธุรกิจ LPG และธุรกิจรานสะดวกซื้อ ในขณะท่ีรายไดของธุรกิจอาหาร

และเครื่องด่ืมลดลง เน่ืองจากการปดสาขา Coffee World ในบางพ้ืนท่ี 

 

  - กําไรขั้นตน 

   ป 2563 บริษัทมีกําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจ จํานวน 10,599 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7.1% จากปท่ีแลว โดยมี

อัตรากําไรขั้นตนเทากับ 10.1% ท้ังน้ี ในป 2563 คาการตลาดยังคงอยูในระดับท่ีเหมาะสม และปริมาณการขายนํ้ามันยังคงเพิ่มขึ้น        

อยางตอเนื่อง สงผลใหกําไรขั้นตนเติบโตข้ึน โดยบริษัทมีกําไรข้ันตนท่ีมาจากธุรกิจนํ้ามันคิดเปน 88.5% และธุรกิจ Non-Oil คิดเปน 

11.5% ซึ่งบริษัทมีกําไรข้ันตนจากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึ้น 5.7% จากปท่ีแลว และบริษัทยังคงเรงขยายธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม     

เพื่อเพ่ิมสัดสวนกําไรจากธุรกิจ Non-Oil ใหมากขึ้น  

 

  - EBITDA  

   ป 2563 บริษัทมี EBITDA จํานวน 6,315 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19.9% จากป 2562 โดยคิดเปนอัตราสวน EBITDA 

เทากับ 6.0% โดยเปนผลจากการเติบโตของปริมาณการขายน้ํามัน สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา และนโยบายการควบคุมคาใชจายท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท้ังน้ี EBITDA เติบโตมากกวาเปาหมายท่ีบรษิัทไดตั้งไวท่ี 6-10%   

 

  - กําไรสุทธิรวม 

   ป 2563 บรษิัทมีกําไรสุทธิรวม จํานวน 1,906 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 21.9% จากป 2562 โดยคิดเปนอัตราสวนกําไร

สุทธิเทากับ 1.8% ของรายไดจากการขายและบริการ ท้ังน้ี กําไรสุทธิรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปจจัยเดียวกับการเติบโตของ EBITDA         

โดยบริษัทมีสวนแบงกําไรจากการลงทุนในกิจการรวมคาท้ังสิ้น 376 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับผลกระทบจากการปรับปรุง

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) ทําใหมีการรายงานกําไรสุทธิลดลงจากการปรับมาตรฐาน

บัญชีฉบับน้ี จํานวน 239 ลานบาท 

 

  - ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) 

   ผลกระทบตองบการเงิน : บริษัทตองบันทึกคาเสื่อมราคาจากสินทรัพยสิทธิการใช และดอกเบ้ียจายจากหน้ีสิน

ภายใตสัญญาเชาการเงินแทนการบันทึกคาเชา และกําไรสุทธิรวมป 2563 ลดลงจํานวน 239 ลานบาท จากการปรับเปลี่ยนมาตฐาน       

การรายงานทางการเงินดังกลาว ซ่ึงหากไมมีการเปล่ียนแปลงจะทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิรวม จํานวน 2,145 ลานบาท ท้ังน้ี การปรับเปล่ียน

ดังกลาว สงผลกระทบเพียงแคการรายงานทางการเงินเทาน้ัน ไมไดสงผลกระทบทางดานกระแสเงินสดแตอยางใด 

 

\...............ผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงิน............... 
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   ผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงิน : บริษัทมีการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใช จากการนําสัญญาเชาระยะยาว

รวมถึงสิทธิในการตอสัญญาเชาของบริษัท แทนการบันทึกสิทธิการเชา และคาเชาจายลวงหนา และบริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน

เพิ่มขึ้นจากการบันทึกภาระผูกพันตามสัญญาเชา รวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถตออายุสัญญาดังกลาวในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

    - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

     สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้น : เน่ืองจากเปนการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชแทนสิทธิการเชา และคาเชาจายลวงหนา 

     ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น รวมถึงสินคาคงเหลือลดลง : เน่ืองจากราคาน้ํามันท่ีลดลง 

       การรับรูกําไรจากกิจการรวมคา (โครงการปาลมคอมเพล็กซ) สงผลใหเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 

     หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากตองบันทึกหน้ีสินตามสัญญาเชา และสิทธิในการตออายุสัญญาของการเชาพ้ืนท่ี   

เพื่อประกอบธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงิน 

     เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอื่นลดลง : โดยสาเหตุหลักมาจากตนทุนราคานํ้ามันท่ีลดลง 

     เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น จากการออกหุนกู 2 ชุด จํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อใชในการชําระคืนหน้ีเดิม      

และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบรษิัท 

 

  - ความสามารถในการทํากําไร 

   อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) : ป 2563 เทากับ 26.0% ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว ตามกําไรสุทธิรวม      

ท่ีเพิ่มข้ึน 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) : ป 2563 มีอัตราสวนเพียง 5.9% เน่ืองจากมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น            

จากสินทรัพยสิทธิการใช 23,662 ลานบาท จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) ทั้งน้ี หากไมรวม

มาตรฐานดังกลาว ROA ของบริษัทจะอยูที่ 9.4% มากกวาปท่ีแลวท่ี 7.2% บริษัทยังคงขยายการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil อยางตอเน่ือง 

เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพในการทํากําไรของบรษิัท 

 

  - โครงสรางทางการเงิน 

   อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นเปน 3.71 เทา เน่ืองจากการบันทึกสัญญาเชา    

และสิทธิในการตออายุสัญญา ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) อยางไรก็ตาม บริษัทมีการระบุเงื่อนไขในการ

คํานวณอัตราสวนหน้ีสิน ท่ีบริษัทตองดํารงในสัญญากับสถาบันการเงิน และกับผูถือหุนกู โดยหน้ีสินท่ีนํามาคํานวณจะไมรวมหน้ีสิน       

ตามสัญญาเชาการเงินจากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16)   

 

  - วงจรเงนิสดและกระแสเงินสด 

   วงจรเงินสด : บริษัทบริหารจัดการ Supply Chain ของตัวเองทําใหสามารถบริหารจัดการสินคาคงคลังไดตาม

สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีวงจรเงินสดติดลบ 5.77 วัน ท้ังน้ี ระยะเวลาวงจรเงินสดสั้นลงจากปท่ีแลว เน่ืองจากระยะเวลาสินคา   

คงคลังท่ียาวขึ้น และรอบการชําระเงินของเจาหนี้การคา และเจาหน้ีอ่ืนท่ีสั้นลง เพ่ือชวยเหลือคูคาในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019 (COVID-19)  

  กระแสเงินสด : บริษัทมีเงินสดจายสําหรับกิจกรรมการลงทุนสุทธิ (CFI) 1,924 ลานบาท ตํ่ากวางบประมาณ       

การลงทุนท่ีต้ังไวท่ี 3,000-3,500 ลานบาท เน่ืองจากนโยบายคัดสรรการลงทุนท่ีเขมงวด และบริษัทยังคงต้ังเปาลดภาระหน้ีสินจากการกูยืม 

โดยจายชําระเงินสดสําหรับกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ (CFF) จํานวน 982 ลานบาท   

\...............ท้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตาม............... 
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 ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏตามคาํอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการท่ีระบุไวในรายงานประจําป 2563 หนา 189-203 

 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม  

 

 ในการน้ี มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะไดสอบถาม และใหความเห็นตางๆ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 

 คําถามท่ี 1 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : สอบถามวา ท้ังธุรกิจ Oil และ Non-Oil พนักงานของบริษัทท่ีใหบริการแกลูกคา            

มักเขาใจผิดวา การเสนอวิธีการชําระคาสินคาและบริการผานชองทาง Digital Payment ท่ีแพรหลายในปจจุบันมากขึ้นน้ัน เปน Discount 

หรือ Loyalty ทําใหลูกคาเสียสิทธิสวนลด แมกระท่ังไมสามารถสะสมแตม Max Card โดยใชเหตุ บริษัทจะแกปญหาอยางไร  

 นายรังสรรค พวงปราง : ตอบคําถามวา เม่ือลูกคาเขาไปใชบริการท่ีสถานีบริการนํ้ามัน และแจงความประสงควา    

จะชําระโดยระบบเครดิตการด หรือผาน QR Code หรือวิธีการอ่ืนๆ จะสามารถสะสมแตมได และตอประเด็นคําถามดังกลาว บริษัทจะรับ

ไวพิจารณา สําหรับในสวนของพนักงานผูใหบริการ ไดมีการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงานในทุกสาขาท่ัวประเทศ และปจจุบันยังไมพบวา        

มีขอรองเรียนเก่ียวกับการชําระดวยวิธีการอื่นๆ แตสะสมแตมไมไดแตอยางใด    

  

 ขอเสนอแนะที่ 1 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : เสนอแนะวา ธุรกิจอื่นๆ ในยุคน้ียกเลิกขั้นต่ําของบัตรเครดิตออกไปแลว เหลือเพียง PT  

โดยเฉพาะกรณ ีContract Less หรือ RFID ไมควรมีขั้นต่ําในสถานการณโควิดน้ี แตอาจคงข้ันต่ําไวในกรณ ีEMV หรือ Magnetic Card  

 นายรังสรรค พวงปราง : ตอบขอเสนอแนะวา บริษัทไดรับทราบขอเสนอแนะดังกลาว และรับวาจะนําไปพิจารณา            

เพื่อกําหนดแนวทางแกไขท่ีมีความเหมาะสมตอไป 

 

 ขอเสนอแนะที่ 2 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : เสนอแนะวา บัตรสมาชิก พีที แมกซ พลัส (PT Max Card Plus) น้ัน ไมได มีการ

ประชาสัมพันธหรือไม จึงไมสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตของ PT หรือ Application Max Reward ได แตกลับหาไดจากเว็บไซตอื่นๆ 

เชน หนังสือพิมพออนไลน เรื่องน้ีบรษิัทไมควรใหเกิดความผดิพลาดข้ึน   

 นายรังสรรค พวงปราง : ตอบขอเสนอแนะวา บริษัทไดรับทราบขอเสนอแนะดังกลาว และรับวาจะนําไปพิจารณา            

เพื่อกําหนดแนวทางแกไขท่ีมีความเหมาะสมตอไป 

 

 ขอเสนอแนะที่ 3 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : เสนอแนะวา Push Message ควรยิงรายการสงเสริมการขายท่ี Redeemable Amount 

ถาไมเชนน้ันก็ไมอยากอาน แลวก็พลาดเวลามีสิ่งดีๆ มานําเสนอ ขณะน้ัน 

 นายรังสรรค พวงปราง : ตอบขอเสนอแนะวา บริษัทไดรับทราบขอเสนอแนะดังกลาว และรับวาจะนําไปพิจารณา            

เพื่อกําหนดแนวทางแกไขท่ีมีความเหมาะสมตอไป 

 

\...............ขอเสนอแนะท่ี 4............... 
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 ขอเสนอแนะที่ 4 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : เสนอแนะวา การท่ีมี Call Center บันทึกเสียง และถูกแนะนําโดยเจาหนาท่ีระดับจัดการ

ข้ึนไปของทาน แตกลับมักไมไดรับการติดตาม หากไมโทร. เขามือถือผูจัดการเหลาน้ันของทาน 

 นายรังสรรค พวงปราง : ตอบขอเสนอแนะวา ในปจจุบันบริษัทไดจัดใหมีชองทางในการรับเร่ืองขอรองเรียน และ

ขอเสนอแนะทางดานการบริการไวแลว โดยไดมีการนําระบบ Customer Relationship Management (CRM) เขามาบริหารจัดการ       

ขอรองเรียนจากบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อยางไรก็ดี บริษัทไดรับทราบถึงขอเสนอแนะดังกลาว และรับวาจะนําไปพิจารณา            

เพื่อกําหนดแนวทางแกไขท่ีมีความเหมาะสมตอไป 

 

 ขอเสนอแนะที่ 5 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : เสนอแนะวา ในเม่ือมีการปรับลดขนาดหองประชุมตามประกาศของกรุงเทพมหานครแลว 

ก็นาจะใหถามสดไดโดยไมตองใชไมโครโฟน 

 นายพิทักษ รัชกิจประการ : ตอบขอเสนอแนะวา กรณีมีความจําเปนตองใชไมโครโฟน เน่ืองจากตองมีการบันทึกเสียง

การประชุม และเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของสามารถรับรูการนําเสนอในเร่ืองตางๆ ไดอยางชัดเจน และสมํ่าเสมอในตลอดระยะเวลาของการประชุม   

 

 คําถามท่ี 2 

 นายไกรวัลย คทวณชิ : สอบถามวา ความถี่การใชบัตรสมาชิกเทาไรจึงถือเปน Active Member และมีก่ีระบบ 

 นายรังสรรค พวงปราง : ตอบคําถามวา Active Member ของบริษัทจะมีท้ังหมด 3 แบบ ขึ้นอยูกับความถี่  เชน 

ประเภทนํ้ามัน จะเปนรายเดือน 3 เดือน หรอื 6 เดือน แตขอสงวนสทิธิ์ในการตอบจํานวนเปอรเซ็นต เน่ืองจากเปนความลับทางการคา  

 

 7. มาตรการจัดการและการควบคุมการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  บริษัทไดกําหนดมาตรการดูแลผูมีสวนไดเสีย และทบทวนแผนการดําเนินงานของหนวยงาน รวมถึงการจัดการกับ    

ภาวะวิกฤตจากสถานการณดังกลาวใหมีความพรอมอยูเสมอ 

  

 8. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

  บรษิัทไดรับการตออายุรับรองเขาเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” (CAC) 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ปจจุบันอยูระหวางการจัดเตรยีมขอมูลเพ่ือตออายุการรับรอง (ครั้งที่ 3)  

  

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ

เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบรษิัท ประจําป 2563 ดังกลาว 

 

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวาระน้ีเปนเรื่องท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมตองมีการลงมติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

\...............วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติ............... 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 - ประธานไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดของขอมูลงบการเงิน 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตอท่ีประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ไดชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินสําหรับ    

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563         

ซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว  

 จากน้ัน ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม  

 ในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับ   

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังกลาว 

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน  1,169,787,484  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2563   

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดเก่ียวกับการจายเงินปนผล ประจําป 2563 ตอท่ีประชุม โดย นายพิทักษ รัชกิจประการ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ขอบังคับ     

ของบริษัท ขอ 40. กําหนดไววา หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหแบงเงินปนผล โดยหากบริษัทไมมีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายการจายเงินปนผล     

ของบริษัทได ท้ังน้ี นายพิทักษ รัชกิจประการ ไดช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทใหท่ีประชุมทราบ โดยสรุป

ไดดงัน้ี  

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท 

ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมี               

การเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน                    

และการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขท่ีวา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการ

ดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร ท้ังน้ี มติของ   

คณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผล       

ระหวางกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนทราบ    

ในการประชุมคราวตอไป 

 

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

762,349,433 บาท (เจ็ดรอยหกสิบสองลานสามแสนส่ีหมื่นเกาพันสี่รอยสามสิบสามบาทถวน) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควร

ใหจายเงินปนผลประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงระยะเวลา 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 (แปดรอยสามสิบหาลาน-

บาทถวน) คิดเปนสัดสวนรอยละ 109.53 (หน่ึงรอยเกาจุดหาสาม) ของกําไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล     

ของบริษัท 

 ในการน้ี นายพิทักษ รัชกิจประการ ไดชี้แจงขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจายเงินปนผลประจําป 2563 ตอท่ีประชุม 

ดังน้ี   

 

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 

  

 หลังจากน้ัน นายพิทักษ รัชกิจประการ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2563 จากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในชวงระยะเวลา 12 เดือน ของป 2563 นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 

0.50 บาท (หาสิบสตางค) จํานวน 1,670,000,000 (หน่ึงพันหกรอยเจ็ดสิบลาน) หุน รวมเปนเงินปนผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทใน 

12 เดือน ของป 2563 จํานวนท้ังสิ้น 835,000,000 บาท (แปดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) โดยจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อปรากฏ   

อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564 ซ่ึงเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date)      

และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ท้ังน้ี บริษัทไมตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารอง

ของบริษัทมีจํานวนครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว  

 จากน้ัน ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม   

 

\...............ในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนทานใด............... 
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 ในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประจําป 2563 ดังกลาว  

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2563 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

จากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

เห็นดวย จํานวน  1,169,787,484  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 - ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ขอบังคับ ขอที่ 16. ของบริษัทกําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง            

ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน       

1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก         

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือก               

เขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

 สําหรับในปน้ีมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 4 ทาน ไดแก  

  (1) นายสุพจน พิทยพงษพัชร  

  (2) นายพิทักษ รชักิจประการ  

  (3) นางฉัตรแกว คชเสนี และ 

  (4) นายรังสรรค พวงปราง    

 ในปน้ี นางฉัตรแกว คชเสนี ประสงคที่จะไมรับตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท และประกอบกับการท่ี

ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําป 2564        

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 จึงไดคัดเลือก               

และกล่ันกรองบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทในเบ้ืองตน และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ โดยหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้จะพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ     

ของบริษัท อีกท้ังคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับ

ความเหมาะสมในดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีผานมาแลว ตลอดจนคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังประกาศ    

อ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

 

\...............และเพ่ือใหเปนไปตาม............... 

 

 



                                             - 19/26 -     บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

PTG_AGM_MIN_64 

 และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเพ่ือใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ ประธานฯ ไดเชิญ

กรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ัง 3 ทาน ซ่ึงไดแก นายสุพจน พิทยพงษพัชร นายพิทักษ รัชกิจประการ และนายรังสรรค พวงปราง       

ออกจากหองประชุม จากน้ัน ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวาเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความตอเน่ือง และเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระดังตอไปน้ี 

  1.  เสนอใหเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงไดแก นายสุพจน พิทยพงษพัชร นายพิทักษ            

รัชกิจประการ และนายรังสรรค พวงปราง กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   1.1  นายสุพจน พิทยพงษพัชร เสนอใหดาํรงตําแหนงกรรมการบรษิัท 

   1.2  นายพิทักษ รัชกิจประการ เสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

   1.3  นายรังสรรค พวงปราง เสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เลขานุการบรษิัท และเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท   

  2. เสนอใหแตงต้ัง ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เปนกรรมการบริษัท โดยจะดํารงตําแหนงกรรมอิสระของบริษัทดวย 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาวเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ        

มีประสบการณ มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนในการกําหนด

กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทได อีกท้ัง ผูที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนผูท่ีจะสามารถ           

ใหความเห็นอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายใด และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 อน่ึง เน่ืองจากบริษัทเสนอใหแตงต้ัง นายสุพจน พิทยพงษพัชร ซึ่งเปนกรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท โดยจะไมไดดํารงตําแหนงในกรรมการชุดยอย จึงมีผลใหจํานวนกรรมการตรวจสอบไมเปนไปตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากท่ีท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง

กรรมการท้ัง 4 ทาน ตามท่ีเสนอแลว บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2564 เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ           

การปฏิบัตหินาท่ี และเปนไปหลักเกณฑท่ีเก่ียวของตามกฎหมายตอไป 

 จากน้ัน ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม  

 ในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ    

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาว 

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง

เปนกรรมการสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง และแตงต้ัง ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เปนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกต้ังกรรมการ

เปนรายบุคคล ซึ่งไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 

\...............1. นายสุพจน............... 
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 1. นายสุพจน พิทยพงษพัชร ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน         

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะไมไดดํารงตําแหนงใน

กรรมการชุดยอย ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน  1,085,987,112  เสียง  คิดเปนรอยละ 92.8759 

ไมเห็นดวย จํานวน  83,300,372  เสียง  คิดเปนรอยละ  7.1240 

งดออกเสียง จํานวน  500,000  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    
 

 2. นายพิทักษ รัชกิจประการ ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน       

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะดํารงตําแหนง

กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ดวยคะแนนเสียง   

ดังนี ้

เห็นดวย จํานวน  1,166,703,496  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7363 

ไมเห็นดวย จํานวน  3,083,988  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.2636 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    
 

 3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน              

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท โดยจะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ดวยคะแนนเสียง 

ดังนี ้

เห็นดวย จํานวน  1,169,287,484  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  500,000  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    
 

 4. นายรังสรรค พวงปราง ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน         

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะดํารงตําแหนง

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน  1,166,703,496  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7363 

ไมเห็นดวย จํานวน  3,083,988  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.2636 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

\...............จากน้ัน เจาหนาท่ี............... 
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 จากน้ัน เจาหนาท่ีไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาสูหองประชุม 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 ตอที่ประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ไดช้ีแจงการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

ซ่ึงรายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว สรุปไดดงัน้ี 

 

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 (หนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหาสิบ- 

บาทถวน) ตอคร้ัง (เพิ่มข้ึนจากเดิม 6,250 บาท 

(หกพันสองรอยหาสิบบาท))  

 

12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง 

 2.2 กรรมการ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทาน้ัน 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑลบริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดข้ึนจรงิ 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑลบริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนพิเศษ  

 หรือโบนัส 

    4.1 ประธาน 

 

    4.2 กรรมการ 

 

 

จะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ 

หรือโบนัสท่ีกรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ท่ีกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ ท้ังน้ี คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

 

 

จะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนพิเศษ 

หรือโบนัสท่ีกรรมการไดรับ 

จะไดรับตามจํานวนคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 

ท่ีกรรมการของบริษัทอื่นๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกับบริษัทไดรับ ท้ังน้ี คาตอบแทน 

พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ 

รวมกันแลวจะตองมีจํานวนไมเกิน 15,000,000 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตอป 

 

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

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

5. ประกันความรับผิด 

   ของกรรมการ และ 

   ผูบรหิารระดับสูง (D&O)  

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

6. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปลี่ยนแปลงคาเบี้ยประชุม) ป 2563 

1. คาตอบแทนประจํา 

   1.1 ประธาน 

  1.2 กรรมการ 

 

40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

2. เบ้ียประชุม 

  2.1 ประธาน   

 

 

15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอครั้ง 

(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอคร้ัง 

 2.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเทาน้ัน 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บรษิัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดข้ึนจรงิ 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

4. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบ้ียประชุม) ป 2563 

1. คาตอบแทนประจํา 

  1.1 ประธาน 

  1.2 กรรมการ 

 

40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถวน) ตอเดือน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอเดือน 

 

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

ประเภทคาตอบแทน ป 2564 (เปล่ียนแปลงคาเบ้ียประชุม) ป 2563 

2. เบ้ียประชุม 

   2.1 ประธาน 

 

 

15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอคร้ัง 

(เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

 

10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถวน) ตอครั้ง 

 

 2.2 กรรมการ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) ตอคน 

ตอคร้ัง (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

3. คาเดินทาง ชําระคาเดินทางตามท่ีไดเกิดขึ้นจรงิ 

*ยกเวน การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปรมิณฑล บริษัทจะไมจายคาเดินทางให 

ชําระคาเดินทางตามที่ไดเกิดขึ้นจริง 

*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 (เพ่ิมข้ึนจากเดมิ 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

2. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

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 (เพ่ิมข้ึนจากเดมิ 5,000 บาท (หาพันบาท)) 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

*เฉพาะผูท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

2. คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

\...............อยางไรก็ดี การกําหนด............... 
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 อยางไรก็ดี การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2564 ไดผานการพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตนจากท่ีประชุม

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

บริษัทอ่ืนท่ีอยูในธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีใกลเคียงกันโดยละเอียดแลวดวยเชนกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา        

และพิจารณาคาตอบแทนตามอัตราท่ีเสนอ พรอมท้ังเสนอใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท            

เปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

 ในการน้ี นายรังสรรค พวงปราง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการ

กําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละรายจะไดรับตอไป 

 จากน้ัน ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม  

 ในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 และการมอบอํานาจดังกลาว 

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน  932,639,068  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7611 

ไมเห็นดวย จํานวน  2,233,072  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.2388 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

 - ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการแตงต้ัง

ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 ตอที่ประชุม โดย นายรังสรรค พวงปราง ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีในปจจุบันมีความเปนอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ รวมท้ังยัง

สามารถจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณา เพ่ือท่ีจะ

นําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อดังตอไปน้ีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส    

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรบัรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

\...............ลําดับที่ 1. ............... 
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ลําดับที่ ช่ือผูสอบบัญชี เลขทะเบียน 

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย 6552 หรือ 

2. นายพงทวี รตันะโกเศศ 7795 หรือ 

3. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร 8435 หรือ 

4. นายกรรณ ตณัฑวิรัตน 10456 
 

  ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ัน ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ   

ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบรษิัท 

 ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท้ังส่ีทานท่ีเสนอชื่อนั้น ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท โดยนายกรรณ ตณัฑวิรัตน จะเปน

ผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแตป 2564 เปนตนไป 

 ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวสามารถจัดหาผูสอบบัญชี          

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

สองพันบาทถวน) ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงการใหบริการจัดทํารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจําไตรมาสใหกับบริษัท          

และบริษัทยอยดวย  

 ท้ังน้ี เหตุท่ีคาตอบแทนของผูสอบบัญชีมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 95,500 บาท (เกาหมื่นหาพันหารอยบาทถวน) หรือ   

คิดเปนรอยละ 1 ซ่ึงเปนไปตามปริมาณรายการคาของบริษัทท่ีเพิ่มข้ึน  

 ขอมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 แสดงไดดังน้ี 
  

คาธรรมเนียม ป 2564 ป 2563 

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

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

คาบริการอ่ืน (บาท) ไมมี ไมมี 

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

 จากน้ัน ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระน้ีหรือไม 

 ในวาระน้ี ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง        

ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 ดังกลาว 

 ในการน้ี ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 

2564 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน  1,169,787,484  เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  0  เสียง    

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

  - ประธานฯ ไดถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรือมีความเห็นอ่ืนใดหรือไม   

 

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษา

กฎหมายท่ีมารวมการประชุมในวันน้ี และกลาวปดประชุม 

 

 ปดประชมุเวลา 15.48 นาฬิกา 

 

 

 

 

 

พลตํารวจเอก  

 ( สุนทร ซายขวัญ ) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

( นายรังสรรค พวงปราง ) 

เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

( นางสาวณฐักฤตา สงนอก ) 

ผูบันทึกการประชุม 

  

 


