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เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
  
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 2.  รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) 
 3. งบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 
 4. นิยามกรรมการอิสระ 
 5.  ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 6.  ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 11. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ ค าอธิบายในการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม  
  (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น         
ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว)             
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564   
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้ส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1” 
 

\...............ความเห็นคณะกรรมการ............... 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ 
 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 2”     
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด                 
โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวม                 
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง   
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว     
จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3”  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ 
 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

\...............วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติ............... 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 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 ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                    
และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของ   
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล         
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบ     
ในการประชุมคราวต่อไป 
 
 จากผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2564 จ านวน 
762,417,230 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2564 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564       
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จ านวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น           
รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2564 จ านวนทั้งสิ้น 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสน-
บาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 (ห้าสิบห้า) ของก าไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 
 ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 แสดงได้ดังนี้  
  

ล าดับที ่ รายการ ปี 2564 ปี 2563 
1. ก าไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 762,417,230 762,349,433 
2. ทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท)  ไม่ม ี ไม่ม ี
3. ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท) 178,794,094 178,794,094 
4. ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 762,349,433 762,349,433 
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.50 
 5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ไม่ม ี ไม่ม ี

 5.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.25 0.50 
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 417,500,000 835,000,000 
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ) 55 109.53 
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัท 

หลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 
55 109.53 

 
\...............ความเห็นคณะกรรมการ............... 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงาน    
ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2564 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
(ยี่สิบห้าสตางค์) จ านวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน 
ของปี 2564 จ านวนทั้งสิ้น 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ใน        
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)      
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารอง
ของบริษัทมีจ านวนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ 
 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3       
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้” 
 
 ส าหรับในปีน้ี มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่  
  (1) พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ 
  (2) ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ และ 
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์    
 
 ทั้งนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2565 แล้ว และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว
มายังบริษัทแต่อย่างใด 
 

\...............นอกจากนี้ ที่ประชุม............... 
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 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ จะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้  ประสบการณ์                        
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ             
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใด โอกาสที่อาจจะมีปัญหา        
ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 
  1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ และรองศาสตราจารย์ 
ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
เช่นเดิม 
  2. เสนอให้แต่งตั้ง นายธีรนันท์ ศรีหงส์  เป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ               
แทน พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ และมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี 
 
 ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตาม “นิยามกรรมการอิสระ” ของบริษัท                
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศ   
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5”  
  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ ) ได้พิจารณาบุคคล       
ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง            
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และอนุมัติให้
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้ 
 
  1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ และรองศาสตราจารย์ 
ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง (เดิม) 
1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

 
\...............ล าดับที ่2. ............... 
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ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง (เดิม) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รตันวงษ์    กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ    

 
  2. เสนอให้แต่งตั้ง นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ                
แทน พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ และมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อเกิน 9 ปี   
 
  คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ 
 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

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 

 
18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ- 
บาทถ้วน) ต่อครั้ง  
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ- 
บาทถ้วน) ต่อครั้ง  
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

 

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

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

4. ค่าตอบแทนพิเศษ  
 หรือโบนัส 
    4.1 ประธาน 
 
    4.2 กรรมการ 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ที่ประกอบธุรกิจ 
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 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

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 

 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

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

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

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 

 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 
1. เบี้ยประชุม 
  1.1 ประธาน   
  
 1.2 กรรมการ 

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

1. เบี้ยประชุม 
   1.1 ประธาน   
 1.2 กรรมการ 

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
\...............คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง............... 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (เพ่ิมเติม) ปี 2564 

1. เบี้ยประชุม 
   1.1 ประธาน   
 1.2 กรรมการ 

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง  
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
- 
- 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี - 

 
 อย่างไรก็ดี การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้เป็นไปตามนโยบาย  
หลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น      
ที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ โดยละเอียดแล้ว               
จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามอัตราที่เสนอข้างต้น และอนุมัติให้เสนอต่อ        
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ 
 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ 
 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

\...............วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             - 10 -  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี   
ของบริษัท ประจ าปี 2565 และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์     
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบัญชี และมีมาตรฐานที่ดีในการท างาน และผู้สอบบัญชี            
ตามรายช่ือที่น าเสนอมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท       
บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี้     
จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียน 
1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 6552 หรือ 
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ 8435 หรือ 
4. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ 10456 

 
 ทั้งนี้ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564              
ส่วน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ นายพงทวี รัตนะโกเศศ และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือ                
ในงบการเงินของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6” ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ 
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี        
ประจ าปี 2565 โดยเสนอเป็นเงินจ านวน 5,996,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง        
การให้บริการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี          
มีจ านวนลดลงจากปี 2564 จ านวน 539,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8 (แปด) 
  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 แสดงได้ดังนี้ 
  

ค่าธรรมเนียม ปี 2565 ปี 2564 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 4,673,000 4,735,000 
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,323,000 1,800,000 
ค่าบริการอื่น (บาท) ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมท้ังสิ้น (บาท) 5,996,000 6,535,000 
\...............ความเห็นคณะกรรมการ............... 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือที่เสนอ
ข้างต้น จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต     
รายอื่นแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 5,996,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการ
จัดท ารายงานสอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย 
 
 คะแนนเสียงเพ่ือการอนุมัติ 
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
 อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 
มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ตามวัน และเวลา                   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่7” 
 
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมี       
ความประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และลงมติแทน ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกลา่ว
ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8” หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และลงมติแทน บริษัทใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9” หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ   
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th 
 
 ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะ (โดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) พร้อมเอกสารประกอบ มายัง “ส านักเลขานุการ
บริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2565 
  
 บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้โปรดศึกษา “วิธีปฏิบัติ
ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10” หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th 
 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุม บริษัทจะเปิดระบบส าหรับการยื่นแบบค าร้อง (E-Request) เพื่อยืนยันตัวตน 
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ได้ในวันท่ี 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
   

\...............หากท่านมีข้อสงสัย............... 
 
 
 

http://www.ptgenergy.co.th/
http://www.ptgenergy.co.th/
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 หากท่านมีข้อสงสัย หรือค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ “ส านักเลขานุการบริษัท” หมายเลขโทรศัพท์    
0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 # 258 และ 278 ในวัน และเวลาท าการ 
 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท      
ณ วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                   
หรืออีเมล : ir@pt.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามได้ตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม - 15 เมษายน 2565 
   

ล าดับที ่ รายการ 
1. ข้อซักถาม หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)    
2. ช่ือ-นามสกุล 
3. จ านวนหุ้นท่ีถือ 
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
5. หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
6. หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)   
7. อีเมล (ถ้ามี) 

 
 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้ง         
ช่ือ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “ส านักเลขานุการบริษัท” อีเมล : csp@pt.co.th หรือหมายเลขโทรสาร                    
0 2168 3379   
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            พลต ารวจเอก 
 
 

( สุนทร ซ้ายขวัญ ) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมส านักงานแห่งใหญ ่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 ก่อนเริ่มการประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ช้ีแจงเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัย และมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (รายละเอียด       
ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท)  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น    
ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1. บริษัทจะจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (โดยนับรวมกรรมการของบริษัท  และเจ้าหน้าที่             
ที่เกี่ยวข้อง) โดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนก่อน จะมีสิทธิ์ ได้เข้าห้องประชุมก่อน (หรือหลักการ First Come First 
Served) 
 
 2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล เพื่อตรวจสอบอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย            
หรือเป็นหวัด ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่ตรวจพบความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจดังกล่าว หรือผู้ที่ปฏิเสธ    
การตรวจคัดกรองของบริษัท รวมถึงปฏิเสธการปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ      
ที่มีความเสี่ยงนั้นเข้าห้องประชุม ส าหรับการเข้าแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน บริษัทจะจัดให้มีการยืน            
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 
 
 3. โต๊ะ และ/หรือเก้าอี้ในห้องประชุม จะถูกจัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร โดยจ านวนที่นั่ง และจ านวน           
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะถูกก าหนดตามแนวปฏิบัติในการจดัประชุมของศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (หรือ ศบค.) รวมทั้งข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน        
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 24 และฉบับที่ 25) (รวมถึงฉบับ   
ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ หรือใช้แทนท่ี) นอกจากน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังให้เป็นไปตามล าดับการลงทะเบียน โดยจะมีการ
ก าหนดหมายเลขที่นั่ง และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว และงดการย้ายที่นั่ง หรือการเข้า -ออก       
ห้องประชุมในระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อท่ีนั่งเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ
เข้าพื้นที่การประชุมได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจึงใคร่ขอ          
ความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน 
 
 4.  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด และตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม   
และในสถานที่จัดการประชุม และท าความสะอาดมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรคก่อนเข้าห้องประชุม โดยบริษัท          
จะจัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกห้องประชุม พร้อมกับจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุม         
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

\...............5.  เพื่อป้องกัน............... 
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 5.  เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคผ่านการใช้ไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม     
ที่อาจมีค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม กรุณาเขียนค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร และน าส่งที่จุดลงทะเบียน หรือน าส่งในห้องประชุม 
แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน 
 
 6.  ผู้เข้าร่วมประชุมควรพูดคุยเท่าที่จ าเป็น โดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกน หรือเปิดหน้ากากอนามัย          
หรือหน้ากากผ้าในขณะอยู่ในสถานท่ีจัดการประชุม และเลี่ยงไอ จามใกล้ผู้อื่น 
 
 7.  บริษัทจะจัดเตรียมน้ าดื่มไว้เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม และงดเว้นการแจกอาหารว่าง นอกจากน้ี บริษัทใคร่ขอ    
ให้ท่านงดเว้นการรับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม 
 
 8.  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 
 พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผู้บริหาร     
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
 
 กรรมการ 
 

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............... 
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6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี* กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร 

7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์* กรรมการบริษัท 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์*    กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ 

9. นายไกรรวี ศิริกุล* กรรมการบริษัท 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

10. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน   

11. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร* ผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือให้แต่งตั้งเปน็กรรมการบริษัท  
และกรรมการอิสระ 

 
 ทั้งนี้ จ านวนกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 11 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 
 
 ผู้บริหาร 
 

1. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5. นายธาตรี เกิดบุญส่ง* ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
6. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์* ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
7. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ* ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Intelligence 
8. นายฉลอง ติรไตรภูษิต* ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
9. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล* ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
\...............10. ดร. วัชรวี............... 
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10. ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล* ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
11. ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์* ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
12. นายธวัชชัย ศรีรัตนวงศ์* ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายธานี แสงน้ ารัก* ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 
14. นางสาวอนันตา ส่งแสงเติม* ผู้อ านวยการ ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ 
15. นายสานิตย์ หลายเจริญ* รับผิดชอบงาน ผู้อ านวยการ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
16. นายชัชชัย บุณยาจิณ* รับผิดชอบงาน ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย  
17. นางสาวศิริกุล วิริยะปัญญาชัยกุล* ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 *เข้าร่วมประชุมแบบสังเกตการณ์ผ่านระบบ Google Meet 

   
 ผู้สอบบัญชี 

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวอภิสรา โชติคุณ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 
 
 อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

นายสุประวีณ์ อภิวรสวัสดิ์ 
 
 บริษัทได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เนื่องมาจากสถานที่จัดประชุมที่ก าหนด   
ไว้เดิมไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 25) ดังนั้น บริษัทจึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม และมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 จาก ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  เลขที่ 99/1              
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็น ห้องประชุมส านักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู           
ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะด าเนินการจัดประชุมภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม หรือประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 
 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าบริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันสุขอนามัย และลดโอกาส
เสี่ยงจากการติดต่อของโรคดังกล่าว บริษัทจึงได้จ ากัดจ านวนของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ไม่เกิน 20 คน เท่านั้น   
 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทยังคงให้ความส าคัญกับเรื่องการเข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส     
แสดงความคิดเห็น และ/หรือตั้งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเต็มที่            
เหมือนเช่นเดิม ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประชุมให้มาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด       
พร้อมท้ังยังได้ขยายระยะเวลาในการส่งข้อซักถามไปจนถึงวันท่ี 23 เมษายน 2564 อีกด้วย    
 

\...............หลังจากนั้น ประธานฯ............... 
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 หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 38 ราย     
ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 146,347,168 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 1,221 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,023,388,816 
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,259 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,169,735,984 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 70.044 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 
 

 พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดที่น่ังพิเศษ และมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ 
 

 จากนั้น เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับ 
ณ เวลาลงทะเบียน 
 

 2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1      
เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 7 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณา      
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ท้ังนี้  
 

 ก. วาระที ่1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยในการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระดังกล่าวนี้ บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ
ค านวณคะแนนเสียง  
 

 ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า          
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยในการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียง     
ของผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณคะแนน 
 

 3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเ สียง                     
ให้กาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้น ส าหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียง            
โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม  
 

  ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงท้ังหมด และส่วนท่ีเหลอื          
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ       
สิ้นสุดลง ส าหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง          
จากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บ       
บัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก       
และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุน้ 
และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 

\...............4. หากผู้ถือหุ้นท่านใด............... 
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 4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด     
บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นน าส่งกระดาษค าถาม หรือข้อคิดเห็นที่จุดลงทะเบียน หรือน าส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามผ่านทาง
ไมโครโฟน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของเช้ือโรคผ่านการใช้ไมโครโฟน โดยขอให้ท่าน
ระบุช่ือ และนามสกุลในกระดาษค าถาม หรือข้อคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่าเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ      
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธ์ิของผู้ถือหุ้น และประโยชน์การบันทึกการประชุม 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให้       
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด โดย นางสาวอภิสรา โชติคุณ เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทน 
จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563   
 - ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้ที่ประชุม
รับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 
 จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ         
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,169,786,984  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่               
และนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563      
ต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงาน ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ         
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2563 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้   
 

\...............1. Highlights............... 
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 1. Highlights ประจ าปี 2563  
  มีก าไรสุทธิรวมสูงสุด : จ านวน 1,906 ล้านบาท เติบโต 21.9% จากปีที่แล้ว 
  มีปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงและแก๊ส LPG : เติบโต 5.9% และ 13.0% จากปีที่แล้ว ตามล าดับ 
  ส่วนแบ่งการตลาดการจ าหน่ายน้ ามันผ่านทุกช่องทาง : เป็นอันดับ 2  
  มีส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้า : จ านวน 376 ล้านบาท  
 
 2. รางวัลแห่งปี  
  ได้รับรางวัล “Product of the Year Awards 2020” สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563 ในกลุ่มพลังงาน              
และสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มผลิตภัณฑ์สถานีน้ ามัน ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย 
  ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Invesment (THSI)) จากตลาดหลักทรัพย์     
แห่งประเทศไทย    
  
 3. ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันและแก๊ส LPG  
  - การเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันโลกและราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล B7 
   ราคาน้ ามันดิบ West Taxes Intermediate (WTI) ในปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก 
เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทั่วโลก ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวอยู่ที่         
11.01-64.49 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยการปรับตัวของราคาขายปลีกน้ ามันหน้าสถานีบริการก็สามารถปรับตัวได้ในทิศทางเดียวกัน        
ในอดีตเมื่อราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลหน้าสถานีบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับราคาลิตรละ 30 บาท ภาครัฐบาลจะเข้ามาก าหนด
มาตรการควบคุมราคา โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายน้ ามันดเีซลหมุนเร็วพื้นฐานอยู่ที่ราคาขายเกินกว่าลิตรละ 30 บาท 
เพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และประชาชนซึ่งมีการใช้น้ ามันเป็นต้นทุนในการด าเนินชีวิต ท้ังภาคการขนส่ง  และการเดินทาง       
โดยราคาขายปลีกน้ ามันจะได้รับผลกระทบจากสองปัจจัยหลักคือ ราคาน้ ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล
หน้าสถานีบริการจะอยู่ในระดับราคา 30 บาท/ลิตร เมื่อราคาน้ ามันดิบ WTI อยู่ที่ระดับ 75 ดอลลาร์/บาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ 33.50 บาท/ดอลลาร์ 
 
  - ปริมาณการใช้น้ ามันของประเทศไทย   
   ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านทุกช่องทาง : จ านวน 34,837 ล้านลิตร ลดลง 1.2% จากปีที่แล้ว จากผลกระทบ        
ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ท าให้การใช้น้ ามันในภาคอุตสาหกรรมลดลง 
   ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านสถานีบริการ : จ านวน 26,846 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีที่แล้ว โดยการใช้
น้ ามันผ่านสถานีบริการเป็น 77.06% ของการจ าหน่ายน้ ามันผ่านทุกช่องทาง ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน แต่น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม 
 

\...............- ปริมาณการใช้แก๊ส LPG............... 
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  - ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ของประเทศไทย 
   ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านทุกช่องทาง : จ านวน 6,235 ล้านลิตร ลดลง 11.4% จากปีที่แล้ว โดยแบ่ง
ออกเป็น การใช้แก๊ส LPG ผ่านภาคครัวเรือน 60% รถยนต์ 22% และอุตสาหกรรม 18% 
   ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ครัวเรือน : จ านวน 3,763 ล้านลิตร ลดลง 4.3% จากปีที่แล้ ว จากผลกระทบ      
ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังท่ีกล่าวมาในข้างต้น ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง 
   ปริมาณการใช้แก๊ส LPG รถยนต์ : จ านวน 1,354 ล้านลิตร ลดลง 28.5% จากปีที่แล้ว ซึ่งผู้ในงานหลัก     
ของแก๊ส LPG รถยนต์ คือ รถโดยสารทั้งรถตู้และรถแท็กซี่ โดยการใช้แก๊ส LPG รถยนต์ลดลง เป็นผลจากการเดินทางท่องเที่ยว        
ของนักท่องเที่ยวท้ังจากต่างประเทศ และในประเทศท่ีลดลง จากมาตรการควบคุมการเดินทางเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว 
   ปริมาณการใช้แก๊ส LPG อุตสาหกรรม : จ านวน 1,118 ล้านลิตร ลดลง 7.2% จากปีที่แล้ว จากผลกระทบ       
ทางเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกัน 
 
 4. อัพเดทธุรกิจของบริษัท   
  - ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน : จ านวน 4,959 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 5.9% จากปีที่แล้ว แบ่งออกเป็น การจ าหน่าย
น้ ามันผ่านสถานีบริการน้ ามัน 95.6% หรือ 4,741 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีที่แล้ว และผ่านช่องทางอื่นๆ (Wholesale) 4.4%       
หรือเท่ากับ 218 ล้านลิตร ลดลง 26.2% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ สามารถแบ่งการจ าหน่ายน้ ามันเป็นรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 2 กลุ่ม คือ           
กลุ่มน้ ามันดีเซลคิดเป็น 73.6% หรือ 3,602 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.2% จากปีที่แล้ว และกลุ่มน้ ามันเบนซินคิดเป็น 26.4% หรือ 1,357       
ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีที่แล้ว 
 
  - การเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันมีปัจจัยหลักมาจาก 1) การเติบโตของจ านวนสถานีบริการน้ ามัน 
เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีท่ีแล้ว และ 2) ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันต่อสาขา เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีท่ีแล้ว 
 
  - ส่วนแบ่งการตลาดการจ าหน่ายน้ ามัน 
   ผ่านทุกช่องทาง : บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2563 เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 14.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2562         
ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 คิดเป็น 13.3% 
   ผ่านสถานีบริการ : บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ในปี 2563 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 
17.0% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 16.0% 
 
  - ปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดแก๊ส LPG รถยนต์ 
   ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ : ปี 2563 จ านวน 152 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้ว     
จากการขยายสถานีบริการแก๊ส LPG อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีสถานีบริการแก๊ส LPG เพิ่มขึ้น 12.6% จากปีท่ีแล้ว 
   ส่วนแบ่งการตลาด LPG ผ่านสถานีบริการ : บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2563 เป็นล าดับ 4 อยู่ท่ี 11.5% 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 6 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 7.3%   
 

\...............- จ านวนสถานีบริการ............... 
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  - จ านวนสถานีบริการ   
   ปัจจุบันบริษัทมีจ านวนสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 2,094 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีบริการแบบ COCO จ านวน 
1,602 สถานี และสถานีบริการแบบ DODO จ านวน 286 สถานี นอกจากนี้ บริษัทยังมีสถานีบริการแบบ Mixed ซึ่งเป็นสถานีบริการ
น้ ามัน และสถานีบริการแก๊ส LPG จ านวน 125 สถานี และสถานีบริการแก๊ส LPG แบบ Stand Alone จ านวน 81 สถาน ี
 
  - การกระจายตัวของสถานีบริการในประเทศไทย 
   สถานีบริการของบริษัทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 31% ภาคเหนือ คิดเป็น 21% ภาคตะวันตก     
คิดเป็น 13% ภาคใต้ คิดเป็น 12% ภาคตะวันออก คิดเป็น 10% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็น 8% และภาคกลาง คิดเป็น 
6% ซึ่งการกระจายตัวของจ านวนสถานีบริการจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่  และจ านวนประชากร โดยบริษัทมีสถานีบริการที่ครอบคลุม     
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีเป้าหมายเพิ่มจ านวนสถานีบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล       
หัวเมืองใหญ่ และถนนสายหลัก  
  
  - จุดบริการลูกค้า (Touch Point)  
   กาแฟพันธุ์ไทย จ านวน 274 สาขา ร้านสะดวกซื้อ Max Mart จ านวน 220 สาขา ร้านจ าหน่ายแก๊ส LPG 
ครัวเรือนบรรจุถัง หรือ Gas Shop จ านวน 99 สาขา Coffee World จ านวน 60 สาขา ร้านจ าหน่ายและเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง
รถยนต์ PT Maxnitron จ านวน 47 สาขา Max Camp จ านวน 31 จุด ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ Autobacs จ านวน 16 สาขา 
และศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถเชิงพาณิชย์ Protruck จ านวน 9 สาขา รวมทั้งสิ้น 756 จุด 
 
  - การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil 
   กาแฟพันธุ์ไทย : ปี 2561 มีรายได้ 278.7 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 355.7 ล้านบาท และปี 2563 มีรายได้ 
395.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากปี 2562 
   ร้านสะดวกซื้อ Max Mart : ปี 2561 มีรายได้ 735.9 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 1,081.6 ล้านบาท         
และปี 2563 จ านวน 1,113.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% จากปี 2562 
   ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ Autobacs : ปี 2561 มีรายได้ 133.2 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 209.6     
ล้านบาท และปี 2563 มีรายได้ 210.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากปี 2562 
   ธุรกิจ Non-Oil อื่น : ปี 2561 มีรายได้ 560.7 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 630.9 ล้านบาท และปี 2563      
มีรายได้ 773.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7% จากปี 2562 
   ธุรกิจ LPG : ปี 2562 มีรายได้ 1,706.6 ล้านบาท และปี 2563 มีรายได้ 1,890.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8%      
จากปี 2562 
   โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ : ปี 2562 มีรายได้ 961.4 ล้านบาท และปี 2563 มีรายได้ 6,476.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 573.6% จากปี 2562 เนื่องจากปี 2653 เป็นปีแรกที่โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์เดินเครื่องการผลิตได้เต็มก าลังท้ังปี 
 

\...............- พัฒนาการที่ส าคัญ............... 
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  - พัฒนาการที่ส าคัญในปี 2563 
   เริ่มการขยายการบริการแก๊ส LPG ครัวเรือน จากการต่อยอดประสบการณ์ที่บริษัทได้เริ่มเข้ามาในธุรกิจ
จ าหน่ายแก๊ส LPG รถยนต์ มาตั้งแต่ปี 2557 และเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจนี้ 
   เปิดตัวบริการ พีที แมกซ์ เซอร์วิส (PT Max Service) หรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ภายในรัศมี    
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากสถานีบริการน้ ามัน PT ที่ใกล้ที่สุด สามารถจัดส่งน้ ามันให้ลูกค้าได้ครั้งละ 4 ลิตร โดยมีค่าบริการจัดส่งครั้งละ 
100 บาท หรือครั้งละ 100 คะแนน ส าหรับสมาชิกบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) และยังให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไป            
บนท้องถนน 24 ช่ัวโมง อีกด้วย 
   ออกแคมเปญ “PT LPG เพื่อแท็กซี่ สู้โควิด” มอบความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ             
และการด ารงชีวิตผู้ขับรถแท็กซี่ ด้วยการมอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่ารวม 1,100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดต้นทุนเช้ือเพลิงแก๊ส 
น้ ามัน ค่าน้ ามันเครื่องยนต์ ค่าก๊าซหุงต้ม และแคมเปญ “PT Taxi Reward” ส าหรับลูกค้าที่ใช้บริการรถแท็กซี่ที่มีเครื่องหมาย         
“PT Taxi Reward” จะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ (PT Max Card) จ านวน 20 คะแนน และลูกค้าใหม่               
ที่ลงทะเบียนสมัครบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ (PT Max Card) ผ่านรถแท็กซี่ท่ีมีเครื่องหมายดังกล่าวจะได้รับ 100 คะแนน 
   เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Autobacs เป็น 76.52% จากเดิม 38.26% จากความต้องการเพิ่มบริการ             
ที่ครบครันให้กับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ และเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจนี้ 
 
  - โอกาสการเติบโตในอนาคต 
   รักษาการเติบโตของธุรกิจน้ ามัน ขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอด  และเติบโตในธุรกิจ    
Non-Oil 
 
  - สถานีชาร์จประจุไฟฟ้า 
   เป็นโครงการที่ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ และสนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาด ปัจจุบันมีจุดบริการ รวม 5 จุด คือ สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา สาขาพยุหคีรี 2 จังหวัดนครสวรรค์ สาขาบ้านใต้ 
จังหวัดกาญจนบุรี สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และสาขาบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายขยายการให้บริการอีกจ านวน        
13 จังหวัด รวม 30 จุด ท่ัวประเทศ ในปี 2564 ครอบคลุมเส้นทางหลัก และสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญในทุกๆ 150 กิโลเมตร 
 
  - Solar Rooftop   
   เป็นโครงการภายในสถานีบริการน้ ามันและแก๊ส LPG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และส่งเสริม   
การใช้พลังงานสะอาด โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้เฉลี่ย 0.19 ล้านบาท ต่อสถานี ต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
เฉลี่ย 33.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อสถานี ต่อปี และได้ตั้งเป้าหมายในการขยายการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ครอบคลุม 
 
  - Solar Farm 
   เป็นโครงการที่ต่อยอดจากประสบการณ์โครงการ Solar Rooftop เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด          
และขยายการเติบโตไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน 
 

\...............- โรงไฟฟ้าขยะ............... 
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  - โรงไฟฟ้าขยะ 
   เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน มีก าลังผลิต 6.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เทศบาล    
เมืองบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยโครงการนี้ต้องใช้ขยะเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 400 ตันต่อวัน เงินลงทุน
ส าหรับโครงการประมาณ 1 พันล้านบาท และบริษัทตั้งเป้าผลตอบแทน (IRR) ที่ 12% โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอกระทรวงพลังงาน
ประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้า ท้ังนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะในเทศบาลแห่งอื่นเพิ่มเติม 
 
  - อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล 
   เป็นโครงการที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน และขยายไปยังอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล 
 
  - สมาชิกบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) 
   จ านวนผู้ถือบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ (PT Max Card) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2559 มีจ านวน              
5.6 ล้านสมาชิก ปี 2560 มีจ านวน 7.7 ล้านสมาชิก ปี 2561 มีจ านวน 10.2 ล้านสมาชิก ปี 2562 มีจ านวน 12.6 ล้านสมาชิก         
และปี 2563 มีจ านวน 14.8 ล้านสมาชิก จากสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย และเพิ่มขึ้นเป็นล าดับของบัตรสมาชิก พีที แมกซ์ (PT Max 
Card) ที่ครอบคลุมทั้งการสะสมแต้ม และรับสิทธิประโยชน์ทั้งจากสินค้า และบริการภายในกลุ่มบริษัทของพีทีจี และพันธมิตร          
อีกมากมายในทุกอุตสาหกรรม โดยปี 2564 บริษัมมีเป้าหมายเพิ่มจ านวนสมาชิกเป็น 18.0 ล้านสมาชิก 
 
  - เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2564   
   เพิ่มจ านวนเครือข่ายของธุรกิจ : สถานีบริการน้ ามันเป็นจ านวน 2,030 แห่ง สถานีบริการแก๊ส LPG        
สถานีบริการแบบ Mixed เป็นจ านวน 260 แห่ง และจุดบริการธุรกิจ Non-Oil เป็นจ านวน 870 แห่ง   
   ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน : เพิ่มขึ้น 8-12% จากปีที่แล้ว 
   ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG : เพิ่มขึ้น 15-20% จากปีที่แล้ว 
   ผลประกอบการด้าน EBITDA : เพิ่มขึ้น 10-15% จากปีที่แล้ว  
   งบประมาณการลงทุน : ธุรกิจน้ ามัน จ านวน 3,500 ล้านบาท ธุรกิจ Non-Oil จ านวน 500 ล้านบาท      
ธุรกิจใหม่ จ านวน 500 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทุน จ านวน 4,000-4,500 ล้านบาท  
  
 5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ และก าไรของบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ชุมชนที่อยู่รอบข้าง และการดูแล และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน              
และสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ  
  - ค่ายอาสา PT ท าจริงไม่ทิ้งกัน กิจกรรม CSR ที่ชุมชนบ้านโกรกหว้า และชุมชนบ้านดอน อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่หลัก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน และหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชน และผู้อาศัยในชุมชนนั้น ได้รับประโยชน์        
ในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา PT เพื่อส่งเสริมในด้านสาธารณสุข กิจกรรมตรวจวัดสายตา และแจกแว่นตา
ผู้สูงอายุ กิจกรรม PT สร้างปอดให้ชุมชน ส่งเสริม และปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา      
และสื่อการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมโดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” 
 

\...............- บริการฉีดพ่น............... 
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  - บริการฉีดพ่นฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฟรี ที่สถานีบริการน้ ามัน และแก๊ส LPG ของบริษัท   
และศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ Autobacs 
  - พีที ตู้ปันสุข ปันน้ าใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) 
  - มอบน้ าดื่มให้ประชาชนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพที่ย่ังยืน สามารถหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้  
  - โครงการเก็บขยะริมชายหาด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมริมทะเลให้เหมาะแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ทะเล 
 
 หลังจากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการ          
ทางการเงิน ประจ าปี 2563 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
 6. ผลประกอบการทางการเงิน 
  - รายได้  
   ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจ จ านวน 105,078 ล้านบาท ซึ่งลดลง 12.6% จากปี 2562            
โดยสาเหตุหลักมาจากธุรกิจน้ ามัน เนื่องจากราคาขายน้ ามันลดลงโดยเฉลี่ย 16.0% จากปีที่แล้ว แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน       
จะเพิ่มขึ้น 5.9% จากปีที่แล้ว โดยเป็นรายได้จากธุรกิจน้ ามัน คิดเป็น 96.0% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็น 4.0% ส าหรับรายได้       
จากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีท่ีแล้ว อันเนื่องมาจากการเติบโตของรายได้ของธุรกิจ LPG และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ในขณะที่
รายได้ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลง เนื่องจากการปิดสาขา Coffee World ในบางพื้นที ่
 
  - ก าไรขั้นต้น 
   ปี 2563 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการด าเนินธุรกิจ จ านวน 10,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีท่ีแล้ว โดยมี
อัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ 10.1% ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าการตลาดยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และปริมาณการขายน้ ามันยังคงเพิ่มขึ้น        
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นเติบโตขึ้น โดยบริษัทมีก าไรขั้นต้นที่มาจากธุรกิจน้ ามันคิดเป็น 88.5% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็น 
11.5% ซึ่งบริษัทมีก าไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึ้น 5.7% จากปีที่แล้ว และบริษัทยังคงเร่งขยายธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่     
เพื่อเพ่ิมสัดส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil ให้มากข้ึน  
 
  - EBITDA  
   ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จ านวน 6,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% จากปี 2562 โดยคิดเป็นอัตราส่วน 
EBITDA เท่ากับ 6.0% โดยเป็นผลจากการเติบโตของปริมาณการขายน้ ามัน ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้า และนโยบายการควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ EBITDA เติบโตมากกว่าเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ที่ 6-10%   
 
  - ก าไรสุทธิรวม 
   ปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิรวม จ านวน 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.9% จากปี 2562 โดยคิดเป็นอัตราส่วน
ก าไรสุทธิเท่ากับ 1.8% ของรายได้จากการขายและบริการ ท้ังนี้ ก าไรสุทธิรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยเดยีวกับการเตบิโตของ EBITDA         
โดยบริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าทั้งสิ้น 376 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) ท าให้มีการรายงานก าไรสุทธิลดลงจากการปรับ
มาตรฐานบัญชีฉบับนี้ จ านวน 239 ล้านบาท 

\...............- ผลกระทบของมาตรฐาน............... 
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  - ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) 
   ผลกระทบต่องบการเงิน : บริษัทต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจ่าย         
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินแทนการบันทึกค่าเช่า และก าไรสุทธิรวมปี 2563 ลดลงจ านวน 239 ล้านบาท จากการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิรวม  จ านวน 2,145 ล้านบาท         
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ส่งผลกระทบเพียงแค่การรายงานทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านกระแสเงินสดแต่อย่างใด 
   ผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน : บริษัทมีการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน าสัญญาเช่า    
ระยะยาวรวมถึงสิทธิในการต่อสัญญาเช่าของบริษัท แทนการบันทึกสิทธิการเช่า และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  และบริษัทมีหนี้สิน           
ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการบันทึกภาระผูกพันตามสัญญาเช่า รวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาดังกล่าว        
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
    - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น : เนื่องจากเป็นการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้แทนสิทธิการเช่า และค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า 
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน รวมถึงสินค้าคงเหลือลดลง : เนื่องจากราคาน้ ามันท่ีลดลง 
       การรับรู้ก าไรจากกิจการร่วมค้า (โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์) ส่งผลให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 
     หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า และสิทธิในการต่ออายุสัญญาของการเช่าพื้นที่   
เพื่อประกอบธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงิน 
     เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อ่ืนลดลง : โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนราคาน้ ามันที่ลดลง 
     เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น จากการออกหุ้นกู้ 2 ชุด จ านวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช าระคืนหนี้เดิม      
และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท 
 
  - ความสามารถในการท าก าไร 
   อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) : ปี 2563 เท่ากับ 26.0% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ตามก าไรสุทธิรวม      
ที่เพ่ิมขึ้น 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) : ปี 2563 มีอัตราส่วนเพียง 5.9% เนื่องจากมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น            
จากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 23,662 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) ทั้งนี้ หากไม่
รวมมาตรฐานดังกล่าว ROA ของบริษัทจะอยู่ที่ 9.4% มากกว่าปีที่แล้วที่ 7.2% บริษัทยังคงขยายการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil      
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในการท าก าไรของบริษัท 
 
  - โครงสร้างทางการเงิน 
   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 3.71 เท่า เนื่องจากการบันทึกสัญญาเช่า    
และสิทธิในการต่ออายุสัญญา ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการระบุเง่ือนไข       
ในการค านวณอัตราส่วนหนี้สิน ที่บริษัทต้องด ารงในสัญญากับสถาบันการเงิน และกับผู้ถือหุ้นกู้ โดยหนี้สินที่ น ามาค านวณจะไม่รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16)   
 

\...............- วงจรเงินสด............... 
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  - วงจรเงินสดและกระแสเงินสด 
   วงจรเงินสด : บริษัทบริหารจัดการ Supply Chain ของตัวเองท าให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลัง      
ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีวงจรเงินสดติดลบ 5.77 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาวงจรเงินสดสั้นลงจากปีที่แล้ว เนื่องจาก
ระยะเวลาสินค้าคงคลังที่ยาวขึ้น และรอบการช าระเงินของเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่สั้นลง เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าในช่วงการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  กระแสเงินสด : บริษัทมีเงินสดจ่ายส าหรับกิจกรรมการลงทุนสุทธิ (CFI) 1,924 ล้านบาท ต่ ากว่างบประมาณ       
การลงทุนที่ตั้งไว้ท่ี 3,000-3,500 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายคัดสรรการลงทุนที่เข้มงวด และบริษัทยังคงตั้งเป้าลดภาระหนี้สินจากการ
กู้ยืม โดยจ่ายช าระเงินสดส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ (CFF) จ านวน 982 ล้านบาท   
  
 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่ระบุไว้ในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 189-203 
 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 

 ในการนี้ มผีู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

 ค าถามที่ 1 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : สอบถามว่า ทั้งธุรกิจ Oil และ Non-Oil พนักงานของบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้า            
มักเข้าใจผิดว่า การเสนอวิธีการช าระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Digital Payment ที่แพร่หลายในปัจจุบันมากขึ้นนั้น            
เป็น Discount หรือ Loyalty ท าให้ลูกค้าเสียสิทธิส่วนลด แม้กระทั่งไม่สามารถสะสมแต้ม Max Card โดยใช่เหตุ บริษัทจะแก้ปัญหา
อย่างไร  
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า เมื่อลูกค้าเข้าไปใช้บริการที่สถานีบริการน้ ามัน และแจ้งความประสงค์ว่า    
จะช าระโดยระบบเครดิตการ์ด หรือผ่าน QR Code หรือวิธีการอื่นๆ จะสามารถสะสมแต้มได้ และต่อประเด็นค าถามดังกล่าว บริษัท   
จะรับไว้พิจารณา ส าหรับในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการ ได้มีการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาทั่วประเทศ และปัจจุบันยังไม่
พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการช าระด้วยวิธีการอื่นๆ แต่สะสมแต้มไม่ได้แต่อย่างใด    
  
 ข้อเสนอแนะที่ 1 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : เสนอแนะว่า ธุรกิจอื่นๆ ในยุคนี้ยกเลิกข้ันต่ าของบัตรเครดิตออกไปแล้ว เหลือเพียง PT  
โดยเฉพาะกรณี Contract Less หรือ RFID ไม่ควรมีขั้นต่ าในสถานการณ์โควิดนี้ แต่อาจคงขั้นต่ าไว้ในกรณี EMV หรือ Magnetic 
Card  
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบข้อเสนอแนะว่า บริษัทได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และรับว่าจะน าไป
พิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะที่ 2 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : เสนอแนะว่า บัตรสมาชิก พีที แมกซ์ พลัส (PT Max Card Plus) นั้น ไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์หรือไม่ จึงไม่สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ PT หรือ Application Max Reward ได้ แต่กลับหาได้จากเว็บไซต์
อื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เรื่องนี้บริษัทไม่ควรใหเ้กิดความผิดพลาดขึ้น   
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบข้อเสนอแนะว่า บริษัทได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และรับว่าจะน าไป
พิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 

\...............ข้อเสนอแนะที่ 3............... 
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 ข้อเสนอแนะที่ 3 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : เสนอแนะว่า Push Message ควรยิงรายการส่งเสริมการขายที่ Redeemable 
Amount ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่อยากอ่าน แล้วก็พลาดเวลามีสิ่งดีๆ มาน าเสนอ ขณะนั้น 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบข้อเสนอแนะว่า บริษัทได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และรับว่าจะน าไป
พิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะที่ 4 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : เสนอแนะว่า การที่มี Call Center บันทึกเสียง และถูกแนะน าโดยเจ้าหน้าที่ระดับ
จัดการขึ้นไปของท่าน แต่กลับมักไม่ได้รับการติดตาม หากไม่โทร. เข้ามือถือผู้จัดการเหล่านั้นของท่าน 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบข้อเสนอแนะว่า ในปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องข้อร้องเรียน    
และข้อเสนอแนะทางด้านการบริการไว้แล้ว โดยได้มีการน าระบบ Customer Relationship Management (CRM) เข้ามาบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนจากบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะดังกล่าว และรับว่าจะน าไปพิจารณา            
เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะที่ 5 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : เสนอแนะว่า ในเมื่อมีการปรับลดขนาดห้องประชุมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
แล้ว ก็น่าจะให้ถามสดได้โดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน 
 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ : ตอบข้อเสนอแนะว่า กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้ไมโครโฟน เนื่องจากต้องมีการ
บันทึกเสียงการประชุม และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้การน าเสนอในเรื่องต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสม่ าเสมอในตลอดระยะเวลา
ของการประชุม   
 

 ค าถามที่ 2 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช : สอบถามว่า ความถี่การใช้บัตรสมาชิกเท่าไรจึงถือเป็น Active Member และมีกี่ระบบ 
 นายรังสรรค์ พวงปราง : ตอบค าถามว่า Active Member ของบริษัทจะมีทั้งหมด 3 แบบ ขึ้นอยู่กับความถี่  เช่น 
ประเภทน้ ามัน จะเป็นรายเดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แต่ขอสงวนสิทธ์ิในการตอบจ านวนเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า  
 

 7. มาตรการจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  บริษัทได้ก าหนดมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการจัดการ
กับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ดังกล่าวให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
  
 8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษัทได้รับการต่ออายุรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 
(CAC) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อต่ออายุการรับรอง         
(ครั้งที่ 3)  
 

 \...............เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้น............... 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 ดังกล่าว 
 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 - ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูล           
งบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ช้ีแจงรายละเอียด            
ของงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับ   
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,169,787,484  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563   
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับ     
ของบริษัท ข้อ 40. ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล     
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ     
โดยสรุปได้ดังนี้  
 

\...............บริษัทมีนโยบายการจ่าย............... 
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 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                    
และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของ   
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล       
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 จากผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2563 จ านวน 
762,349,433 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท             
จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2563 (นับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จ านวน 1 ,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อย-     
เจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 835 ,000,000 บาท      
(แปดร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 109.53 (หนึ่งร้อยเก้าจุดห้าสาม) ของก าไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม 
ดังนี้   
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 762,349,433 593,861,076 
2. ทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท)  ไม่ม ี 29,693,054 
3. ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท) 178,794,094 178,794,094 
4. ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 762,349,433 564,168,022 
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.50 0.40 
    5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ไม่ม ี 0.20 
    5.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.50 0.20 
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 835,000,000 668,000,000 
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ) 109.53 112.48 
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัทหลังหัก 
   ทุนส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

109.53 118.40 

 
\...............หลังจากนั้น นายพิทักษ์............... 
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 หลังจากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 จากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2563 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา  
หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จ านวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 835,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น     
ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รั บ       
เงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารองของบริษัทมีจ านวนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่   
 ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2563 ดังกล่าว  
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง         
เป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

เห็นด้วย จ านวน  1,169,787,484  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  0  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 าหรับในปีน้ีมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่  
  (1) นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์  
  (2) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  
  (3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และ 
  (4) นายรังสรรค์ พวงปราง    
 

\...............ในปีนี้ นางฉัตรแก้ว............... 
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 ในปีนี้ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ประสงค์ที่จะไม่รับต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท และประกอบกับ
การที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ          
ประจ าปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 จึงได้
คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท        
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครั้งนี้ จะพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ( Board 
Diversity) ประกอบกับความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) รวมถึง     
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแลว้ ตลอดจนคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง       
ออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้ 
  1.  เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ นายพิทักษ์            
รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.1  นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
   1.2  นายพิทักษ์ รัชกิจประการ เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   1.3  นายรังสรรค์ พวงปราง เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
  2. เสนอใหแ้ต่งตั้ง ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เป็นกรรมการบริษัท โดยจะด ารงต าแหน่งกรรมอิสระของบริษัทด้วย 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ        
มีประสบการณ์ มีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้ ง ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่จะ
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายใด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 อนึ่ง เนื่องจากบริษัทเสนอให้แต่งตั้ง นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะไม่ได้ด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อย จึงมีผลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามที่เสนอแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าท่ี และเป็นไปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว 
 

\...............ในการนี้ ประธานฯ ไดแ้จ้ง............... 
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 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน กลับเข้า          
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งต้ัง ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เป็นกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น          
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
ในกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,085,987,112  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 92.8759 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  83,300,372  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  7.1240 

งดออกเสียง จ านวน  500,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
 2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น       
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียง   
ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,166,703,496  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7363 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  3,083,988  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2636 

งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
 3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้              
ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท โดยจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,169,287,484  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  500,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    
 

 
\...............4. นายรังสรรค.์.............. 
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 4. นายรังสรรค์ พวงปราง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น          
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,166,703,496  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7363 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  3,083,988  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2636 

งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
 จากนั้น เจ้าหน้าท่ีได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ช้ีแจงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 ซึ่งรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม ปี 2563 

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 
 
   

 
18,750 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ- 
บาทถ้วน) ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 6,250 บาท 
(หกพันสองร้อยห้าสิบบาท))  
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพัน-
บาท)) 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

 
12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย- 
บาทถ้วน) ต่อครั้ง 
 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

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

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม) ปี 2563 

4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนสั 
    4.1 ประธาน 
 
 
    4.2 กรรมการ 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน 
พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ  
หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ  
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน 
และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจ านวน 
ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ต่อปี 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน 
พิเศษ หรือโบนสัที่กรรมการได้รับ 
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ  
หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ  
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน 
และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจ านวน 
ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ต่อป ี

5. ประกันความรับผิด 
   ของกรรมการ และ 
   ผู้บริหารระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 

6. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม) ปี 2563 

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 

 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท  
(ห้าพันบาท)) 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท  
(ห้าพันบาท)) 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

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

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

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม) ปี 2563 

3. ค่าเดินทาง ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม) ปี 2563 

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 

 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพันบาท)) 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท  
(ห้าพันบาท)) 
*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 ากับดูแลกิจการ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 36 - สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม) ปี 2563 

1. เบี้ยประชุม 
  1.1 ประธาน  
 
 
 1.2 กรรมการ 
   

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,500 บาท (ห้าพัน- 
ห้าร้อยบาท)) 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท  
(ห้าพันบาท)) 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

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

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 (เปลี่ยนแปลงค่าเบ้ียประชุม) ปี 2563 

1. เบี้ยประชุม 
   1.1 ประธาน   
 
 
 1.2 กรรมการ 

 
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,500 บาท (ห้าพัน- 
ห้าร้อยบาท)) 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท (ห้าพัน- 
บาท)) 
*เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

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

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 
 

 อย่างไรก็ดี การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และได้ผ่านการพิจารณา      
อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพียงพอส าหรับการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่มากเกินควร ทั้งนี้ บริษัทก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่                
และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตรา
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัท     
จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามอัตราที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป 

\...............ในการนี้ นายรังสรรค์............... 
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 ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 และการมอบอ านาจดังกล่าว 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ             
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  932,639,068  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7611 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  2,233,072  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2388 

งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ช้ีแจง        
ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ       
ที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   
ให้พิจารณา เพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี้        
จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียน 
1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 6552 หรือ 
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ 8435 หรือ 
4. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ 10456 

 
  ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านที่เสนอช่ือนั้น ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท โดยนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์    
จะเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 
 

\...............ในกรณีที่ผูส้อบบัญชี............... 
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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี          
รับอนุญาตรายอื่นแทนได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 7,602,000 บาท (เจ็ดล้าน-    
หกแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาส         
ให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย  
 ทั้งนี้ เหตุที่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 95,500 บาท (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทท่ีเพิ่มขึ้น  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 แสดงได้ดังนี้ 
  

ค่าธรรมเนียม ปี 2564 ปี 2563 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 5,652,000 5,715,500 
ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,950,000 1,791,000 
ค่าบริการอื่น (บาท) ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมท้ังสิ้น (บาท) 7,602,000 7,506,500 
 
 จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
 ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ           
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 ดังกล่าว 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  1,169,787,484  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่   
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี            
และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม 
 

\...............ปิดประชุมเวลา............... 
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 ปิดประชุมเวลา 15.48 นาฬิกา 
 
 
 
 

พลต ารวจเอก  
 ( สุนทร ซ้ายขวัญ ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 

( นายรังสรรค์ พวงปราง ) 
เลขานุการบริษัท 

 
 
 
 

( นางสาวณัฐกฤตา สงนอก ) 
ผู้บันทึกการประชุม 
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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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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 
ชื่อ - นามสกุล ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน ์  
อาย ุ 66 ปี  
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

 
  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 29 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน)  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ  

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Pari 
- ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris 
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris 

 
  
  
ความเชี่ยวชาญ การค้าระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจดัการองค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน,  

การก าหนดนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์, การต่างประเทศ, การตลาด, การก ากับดูแลกิจการ 
และการบริหารความเสี่ยง 

ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2563 - ปัจจุบัน - คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

- ประธานคณะท างานพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวกลุม่ชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพ 
และพ านักในราชอาณาจักรไทย (Expatriates) 

- ที่ปรึกษาคณะท างานปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

(ท่ีปรึกษาด้านการบริหารจัดการ) 
- อนุกรรมการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (อพท.) 
- ที่ปรึกษาคณะท างานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2562 - ปัจจุบัน - อนุกรรมการบริหารการแข่งขัน การจัดการแข่งขันขี่ม้า รายการ Princess’s cup Thailand 2019 

- คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ
- ประธานอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบยีบ ข้อบังคับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) 
- คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(นายก้องศักดิ์ ยอดมณี) 
- คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน และเงินส ารอง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  
- คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2560 - กรรมการบริษัท 

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2559 - 2564 - กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

2556 - 2559 - กรรมการ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

2556 - 2559 - รองปลัดกระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018 
- หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 
การอบรมอื่นๆ  
- หลักสตูร Design Thinking Deep Dive for Executive Board โดย บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด (SEAC) 
- หลักสตูรผู้น าธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยคอรแ์นลสหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลดี บิซิเนส 
- หลักสตูรการบริหารการท่องเที่ยว ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 โดย กรมบัญชีกลาง 
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 52 โดย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

1. บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

1. มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั จ านวน - แห่ง                                                                       
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564     
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- กรรมการอิสระ จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - 
สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  : จ านวน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0143 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษา 

ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ี 

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยมืเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 
  เป็น   ไม่เป็น 

- มีความสมัพันธ์ระหว่างกรรมการดว้ยกัน   เป็น   ไม่เป็น 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รตันวงษ์  
อาย ุ 59 ปี    
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /   

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ /       
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ          

 
  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน)  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการ /  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
คุณวุฒิการศึกษา - Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne University of Technology,  

Melbourne, Australia  
- M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing) Swinburne University of Technology, 

Melbourne, Australia 
- การศึกษามหาบณัฑติ สาขาฟิสิกส ์M.Ed. (Physics) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
- การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ B.Ed. (Physics) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 

ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจและอตุสาหกรรมขนาดใหญ,่ การบริหาร, การจดัการองค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, 
การก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์, การก ากับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง,  
การออกแบบระบบมาตรฐาน, การพัฒนาประสิทธิภาพการผลติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
E-Commerce, Autonomous Intelligent (AI), logistics และ Supply Chain  

ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
2564 - ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน    - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2558       - รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศกัยภาพองค์กร / คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2014 
- หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014 
การอบรมอื่นๆ  
- หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2555 โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 

1. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท 
2. บริษัท ยูเนียนไพโอเนยีร์ จ ากดั (มหาชน) : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     และกรรมการอิสระ  

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน - แห่ง  
- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั จ านวน - แห่ง                                                                         
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564    
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- กรรมการอิสระ จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - 
สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  : จ านวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า   เป็น   ไม่เป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซื้อ/ขายวัตถดุิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยมืเงิน/ให้กู้ยมืเงิน) 
  เป็น   ไม่เป็น 

- มีความสมัพันธ์ระหว่างกรรมการดว้ยกัน   เป็น   ไม่เป็น 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ชื่อ - นามสกุล นายธีรนันท์ ศรีหงส ์  
อาย ุ 57 ปี    
ต าแหน่งในปัจจุบัน -  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ -  

 
  

  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา - Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (APM 189) 

- Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, USA 
- วิศวกรรมศาตรบณัฑติ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
ความเชี่ยวชาญ การเงิน, การวางแผนกลยุทธ์, ความยั่งยืนในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผดิชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, บริหาความเสีย่ง, บริหารธรุกจิ, บริหารองค์กร,  
ก ากับดูแลกิจการ, วิศวกรรมศาสตร์, นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์   

ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
2560 - ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษา  

บริษัท แสนสริิ จ ากัด (มหาชน) 
2560 - 2562 - ที่ปรึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
2560 - 2561 - ที่ปรึกษา  

บริษัท บางจาก คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด  (มหาชน) 
2556 - 2560                - กรรมการผู้จดัการ  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาขน) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2013 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 
การอบรมอื่นๆ  
- หลักสตูรวิทยาการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.5) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (วปส.9) โดย วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.6) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.56) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.14) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แห่ง  

1. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จ ากัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากับความเสี่ยง 

2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
4. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
- กิจการไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน จ านวน 11 แห่ง  

1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล (DEPA) : ประธานกรรมการคณะกรรมการก ากับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล 
2. บริษัท เซล่าร์คอนซลัติ้ง จ ากดั : กรรมการผู้จดัการ 
3. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) : กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. บริษัท อี อาร์ เอ๊กซ์ จ ากัด : ที่ปรึกษา 
5. สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) : ที่ปรึกษา 
6. ส านักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
    และสังคมแห่งชาต ิ

: กรรมการ 

7. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต : กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
8. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ : กรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
9. TMA Center for Competitiveness : ประธานกรรมการ 
10. มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร : ประธานกรรมการ 
11. University of Michigan, Ann Arbor : นายกสมาคมศิษย์เกา่ 

- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั จ านวน - แห่ง                                                                         
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564    
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- กรรมการอิสระ จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่ม ี
สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  : ไม่มี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า   เป็น   ไม่เป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซื้อ/ขายวัตถดุิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยมืเงิน/ให้กู้ยมืเงิน) 
  เป็น   ไม่เป็น 

- มีความสมัพันธ์ระหว่างกรรมการดว้ยกัน   เป็น   ไม่เป็น 
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ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  
ชื่อ - นามสกุล : นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์

เลขทะเบียน : 6552 

ประวัติการศึกษา        
และคุณสมบัต ิ

: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามันและก๊าซ 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจค้าปลีก 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

: - 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  ามันและก๊าซ 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจเหมือง 

- ธุรกิจค้าปลีก 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

: - 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  ามันและก๊าซ 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจเหมือง 

- ธุรกิจอสังหารมิทรัพย ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

: - ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี   

 
 
ชื่อ - นามสกุล : นายกรรณ ตณัฑวิรตัน ์

เลขทะเบียน : 10456 

ประวัติการศึกษา        
และคุณสมบัต ิ

: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามันและก๊าซ 

- ธุรกิจไฟฟ้า 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

- ธุรกิจค้าปลีก 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  

 
 
 
หมายเหตุ :- (1) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การถือหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน)  
 ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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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.  ในการออกเสยีง............... 
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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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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
ชื่อ - นามสกุล ดร. เฉลิมรัฐ นาควเิชียร  
อาย ุ 45 ปี  
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 
 

  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 เดือน (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน)  

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  

 
 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐกิจดจิิทัล 
ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
2564 - ปัจจุบัน  - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการอสิระ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 

กลุ่มบริษัท จีเอม็โอ-แซด คอม เนต็ดีไซน์ โฮลดิ้ง 
2560 - 2562        - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย์ จเีอ็มโอ แซดดอทคอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 
การอบรมอื่นๆ  
- หลักสตูรการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทข้ันสูง ประจ าปี 2563 โดย ส านักงานศาลยุติธรรม 
- หลักสตูรการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท ประจ าปี 2562 โดย ส านักงานศาลยุติธรรม 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน - แห่ง 
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 7 แห่ง 

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ / คณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
2. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม 
3. บริษัท จีเอ็มโอ คริปโตโนมิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 
4. โรงเรียนอินเทอรเ์น็ตและการออกแบบ (NetDesign) : ผู้อ านวยการ 
5. คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย : อาจารย์และกรรมการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
6. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน : กรรมการ 
7. ศาลแพ่ง : ผู้ประนีประนอม และผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

- กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจบริษัทอันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั จ านวน - แห่ง                                                                         
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564    
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น   จ านวน - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) 
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจดัการ จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- กรรมการอิสระ จ านวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - 
สัดส่วนหุ้นทีถ่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  : - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -  
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษา 

ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ี 

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยมืเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) 
  เป็น   ไม่เป็น 

- มีความสมัพันธ์ระหว่างกรรมการดว้ยกัน   เป็น   ไม่เป็น 
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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   
  Hereby appoint 
      ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร อายุ 46 ปี ต าแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
อิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
    Dr. Chalermruth Narkvichien, Age 46 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Member      
of the Corporate Governance Committee and Independent D irector, Residing at 433, Soi Phaholyothin 32, Senanikom  Sub-district, 
Chatuchak District, Bangkok 10900 
 

  ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ      
ประจ าปี 2565 
  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 2022. 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   ช่ือ         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 

 

   ช่ือ         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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 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 2022 on Friday 22 April 2022 at 2.00 p.m. , through electronic meeting ( e- meeting only)  according to the 
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), 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 
(  ) 

 
 

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. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (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  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 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. 
 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้   
  Hereby appoint 
      ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร อายุ 46 ปี ต าแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
อิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
   Dr. Chalermruth Narkvichien, Age 46 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Member      
of the Corporate Governance Committee and Independent Director, Residing at 433, Soi Phaholyothin 32, Senanikom Sub-district, 
Chatuchak District, Bangkok 10900 
 

  ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ      
ประจ าปี 2565 
  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 2022. 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   ช่ือ         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 

 

   ช่ือ         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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 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 2022 on Friday 22 April 2022 at 2.00 p.m. , through electronic meeting ( e- meeting only)  according to the 
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), 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, 
 

    หุ้นบุริมสิทธ ิ                                     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 2564 
 Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 
   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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 
 Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results             
   of the Company for the Year 2021 
  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท  
  ประจ าปี 2564 
  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 2564 
 Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended  
   31 December 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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
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     วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564  
 Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment 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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 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.  ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 
   Dr. Vuthichai Duangratana 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

  2.  รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ ์
   Assoc. Prof. Dr. Wanchai Rattanawong 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

  3.  นายธีรนันท์ ศรีหงส ์
   Mr. Teeranun Srihong 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
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 วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
 Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors                
   for the year 2022 
 

  (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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
 Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination                
   of the remuneration of the auditors for the year 2022 
 

  (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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
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 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน      
ไม่ถูกต้อง และไมถ่ือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
  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 as the vote of a shareholder. 
 

 (7) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม                  
มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด                   
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. 
 

 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 

 

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 าน วนหุ้น       
 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. 

 

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

 

 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
(เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on Friday 22 April 2022 at 2.00 p.m., through 
electronic meeting (e-meeting only) according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), or any adjournment 
at any date, time and place thereof. 

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

  วำระที ่      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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วำระที ่      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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
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  วำระที ่      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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วำระที ่      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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วำระที ่      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  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
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  วำระที ่      เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
 Agenda No.   Re: Election of director(s) (Continued)  
        

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
 

 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน   
การยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
 

ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) 
 1.  ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/PTG112054R  

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และด าเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้ 

 
 1)  คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม  
 2)  เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง  
 3)  กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง  

 4)   เพื่อยอมรับเง่ือนไข และตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วม 
  ประชุม   
 5)  กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง/Request”  
 6)  รออี เ ม ลจ าก เ จ้ า หน้ าที่ แ จ้ ง ร า ยละ เอี ย ดข้ อมู ล ก ารประ ชุม             
  และ Username & Password  
  หมายเหตุ : 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 

 2. ระบบยื่นแบบค าร้องเพื่อขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) จะเปิดด าเนินการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. (เฉพาะวันท าการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  
 3. ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) จะเปิดด าเนินการในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.       
(ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการ
ใช้งานในระบบ 
 

กรณีพบปัญหาในการใช้งาน 
 ติดต่อ Inventech Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2931 9139 ให้บริการระหว่างวันที่  12 - 22 เมษายน 2565        
เวลา 08.30 น. - 17.30 น. (เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Register) 
 

 1)  คลิกลิงก ์URL ส าหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล 
 2)  น า Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP  
      ในการเข้าสู่ระบบ 
 3)  กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
 4) กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้า 
  องค์ประชุม 

 
\...............ขั้นตอนการลงคะแนน............... 

https://app.inventech.co.th/PTG112054R
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 
 

 1)  กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
 2)  เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
 3)  กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
 4)  ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ท าการเลือก
ลงคะแนน  

 หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม 
      (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียง
      ลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียง           
      ที่การประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน       
      ได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 
    

 1) กดเมน ู“การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 2)  การพิมพ์ค าถาม 
  2.1  เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
  2.2  พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง” หรือสัญลักษณ์ 
 3)  การส่งข้อความเสียง 
  3.1  เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
  3.2  กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
  3.3  จากนั้นท าการพูดค าถามที่ต้องการถาม 
  3.4  เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
  3.5  กดปุ่ม “ส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 

  

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
 

 1.  คู่มือการใช้งานยื่นแบบค าร้องผ่าน E-Request  
 
 
 
 
 

 2.  คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect 
 
  
 
 

\...............หมายเหตุ การท างาน............... 
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 หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ต
ที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1.  ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
      - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
   - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2.  อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ 
  - โทรศัพท์เคลื่อนที/่อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3.  อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 

 **โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer** 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “สลับบัญชี” โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็น
 ฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น       
 ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR Code จากหนงัสือเชิญประชุม  
หรือเข้าไปทีเ่ว็บไซต์ 

https://app.inventech.co.th/PTG112054R 
 

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง (E-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

 

แจ้งผลการอนุมัตผิ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) 

รับชมถ่ายทอดสดและลงคะแนนเสียง 
(E-Voting) 

ด า
เน

ินก
าร

 ณ
 วัน

ปร
ะช

ุม 

 

ด า
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

 

ผู้ถือหุ้นแก้ไข 
และส่งเอกสาร 

เพิ่มเตมิ 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ือหุ้นว่า 
ได้รับแบบค าร้องและก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค ารอ้ง 

*ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถกูนับป็นองค์ประชุม 
 

https://app.inventech.co.th/PTG112054R
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ข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชมุผ่ำนระบบ Inventech Connect 
 

 ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบ Inventech 
Connect ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านข้อก าหนดเพื่อท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดฉบับน้ี ดังนี ้
   
 1. การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (E-Register)         
ผ่านระบบ Inventech Connect 
  1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ผ่านระบบ Inventech Connect โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ    
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดใน “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11”  
   ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิใ์นการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีปรากฏช่ือ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) ตามที่บริษัทก าหนด 
  1.2 ในการยื่นแบบค าร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว และรับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใดๆ ที่ท าให้สงสัยว่า
ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการใดๆ รวมถึงการปฏิเสธค าร้อง การระงับสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
  1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565       
ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.30 น. (เฉพาะวันท าการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 
 2. การเข้าร่วมประชุม (E-Register) และการลงมติ (E-Voting) ผ่านระบบ Inventech Connect 
  2.1 ภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการยื่นแบบค าร้องข้างต้น และแบบค าร้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย 
ระบบจะส่งช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขั้นตอน
การยื่นแบบค าร้องตามข้อ 1.1  ทั้งนี้ ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบ
ฉันทะ ซึ่งท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เผยแพร่ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ
จากบริษัทให้บุคคลอื่นทราบ 
  2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โดยชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) 1 ช่ือจะสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ (Log-in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จากอุปกรณ์
เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมการประชุม     
ด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบ    
ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมิได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ 
  2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าส าหรับทุกวาระ     
หรือจะลงมติในวาระที่ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้  อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าว  
จนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ออกจากการประชุม 
(Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียง       
ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่ง  
ไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป 
   

\...............2.4  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น............... 
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  2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/        
ผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่มไมโครโฟนที่อยู่บนหน้าจอ เพื่อถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ช่ือ และนามสกุล สถานะ 
(เป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ตามด้วยค าถาม และ/หรือความคิดเห็น ทั้งนี้ ค าถาม และ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะ และค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้น าเสนอในตอนท้าย          
ของการประชุม โดยในการตอบค าถาม และช้ีแจงผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะช้ีแจงเฉพาะค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ         
การประชุมเท่านั้น 
  2.5 ในกรณีที่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามค าถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพ
และเสียง ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์     
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี ้เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 นาที 
และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการจ ากัดจ านวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพ และเสียง
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากการถามค าถาม หรือการแสดง
ความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู ่คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 
  2.6 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใดกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะนั้นในการเข้าร่วม
ประชุม และน าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวออกจากระบบทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล 
  3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น  และผู้รับมอบฉันทะ            
เพื่อการตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดท ารายงานการประชุม รวมถึงเก็บ
รวบรวม ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพ และ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดยผู้ถือหุ้น           
และผู้รับมอบฉันทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.ptgenergy.co.th             
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่แจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
ดังกล่าวด้วย 
  3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
 4. ข้อก าหนดอื่นๆ 
  4.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท  โดยบริษัท         
ไม่อนุญาตให้ท าการบันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ทั้งนี้ บริษัท    
ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระท าการดังกล่าว 
  4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech 
Connect ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีบริษัทก าหนดส าหรับการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจาก
การฟ้องร้องด าเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งจ านวน 
 

\...............4.3  บริษัทขอสงวนสิทธิ.์.............. 
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  4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนด
ฉบับนี้เข้าร่วมการประชุม และสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการ          
ตามข้อก าหนดฉบับน้ี หรือตามค าวินิจฉัยของประธานในท่ีประชุม 
  4.4 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรับทราบว่าคุณภาพของเสียง และภาพของการประชุมขึ้นอยู่กับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) การเช่ือมต่อ และรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ        
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่เรียกร้อง          
หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบ 
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หลักฐานแสดงสิทธกิารเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ  

ค าอธิบายในการยื่นแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 

 

 1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
  ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียม และแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน พร้อมกับการยื่นแบบค าร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) โดยด าเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนตาม        
“สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10” ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง         
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 

 บุคคลธรรมดา 
 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น    
ชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 2. กรณีมอบฉันทะ 
  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้น     
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกแบบ ค. เท่านั้น) ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 
  2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล          
ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 

 นิติบุคคล 
 1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี ่หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น   
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
  1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทน        
นิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ
ที่เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น) 
 2. กรณีมอบฉันทะ 
  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเป็น    
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกแบบ ค. เท่านั้น) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

\............... 2.2 ส าเนาบตัรประจ าตัว............... 
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  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี ่หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น   
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่น
หลักฐานประกอบด้วย 
  2.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทน    
นิติบุคคล และส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทั้งนี ้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉันทะ         
ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
  2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี ่หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 
 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก   
และดูแลหุ้น    
  3.1 ให้เตรียม และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2. (แล้วแต่กรณี) 
  3.2 ใหส้่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
   ก.  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้  Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ     
มอบฉันทะแทน 
   ข. ส าเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
  ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน     
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
 
2. วิธีการมอบฉันทะ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
  - แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
  - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
  - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก   
และดูแลหุ้น 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด หรือสามารถ 
ดาวน์โหลดได้จาก www.ptgenergy.co.th 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ ทจ. 79/2564         
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถ     
ดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th 
 

\...............ผู้ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถ............... 
 
 
 
 

http://www.ptgenergy/
http://www.sec.or.th/
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 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian   
จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยกาเครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  
 3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  และผู้ถือหุ้น
จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้น     
ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 
 4. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม 
  4.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม  
   ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดด าเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น พร้อมทั้งยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม         
(E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่10” และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังเอกสารประกอบมายังบริษัท 
  4.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม 
   ผู้ถือหุ้นโปรดด าเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบ มายังบริษัท       
โดยไม่ต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก 
 5. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงที่ลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง มายัง              
“ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก    
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันท่ี 21 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสาร และให้ทันเวลาเริ่มประชุม 
 6. ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ  ให้ผู้ ถือหุ้ นแจ้ งความประสงค์ เป็นหนั งสือต่อบริษัทก่อนเริ่ม 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
3.  การยื่นแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบ              
ให้ยื่นแบบค าร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. (เฉพาะวันท าการ) 
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากท่ีบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง และอนุมัติค าร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง
ข้อมูล Username และ Password และลิงก์ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งระบบจะเปิด              
ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันท่ี 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
 

\...............ผู้ถือหุ้น............... 
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ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request 
ได้ที่ https://app.inventech.co.th/PTG112054R  

หรือสแกน QR Code 

  
 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม    
(E-Request) ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) และขั้นตอนการถามค าถาม
ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่10” 
 
4.  การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
 4.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
  วาระทั่วไป 
  -  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
  -  ในกรณีมอบฉันทะ 
   (1) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  บริษัทจะบันทึก            
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก 
   (2) กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไว้         
ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ก าหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการ     
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  - ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 
 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
  - ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ 
Inventech Connect วาระละ 2 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคล คนละ 2 นาที 
  - การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิก    
การลงคะแนนเสียงล่าสุด* (สีฟ้า โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการ    
ออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 
   หมายเหตุ : หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือไม่กดตัวเลือกใด (ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน 
“เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

\...............4.3 มติของที่ประชุม............... 
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 4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  - การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  - ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย         
หรือข้อบังคับนั้นก าหนด โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
  - ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน      
เพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอก       
ที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 
 4.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
  ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลา      
ที่ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 
  บริษัทจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน (Ballot) จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
 
 



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) 
90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชัน้ที่ 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร (10310)
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