
 

 

รายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 นาฬิกา 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) 

 

 พลต ำรวจเอก สุนทร ซ้ำยขวัญ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมกำร ผู้บริหำร     
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส ำนักงำนแห่งใหญ่ เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ช้ันที่ 44 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โดยมรีำยนำมดังนี ้
 
 กรรมการ 

1. พลต ำรวจเอก สุนทร ซ้ำยขวัญ ประธำนกรรมกำรบริษัท  
กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ กรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3. นำยพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช กรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรบริหำร  

4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมกำรบริษัท  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
กรรมกำรอิสระ 

5. นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ 

6. นำงจรัสลักษณ์ นิธยำนุรักษ์ กรรมกำรบริษัท 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์   กรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
กรรมกำรอิสระ 

 
\...............8. นำยไกรรวี............... 
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8. นำยไกรรวี ศิริกุล กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

9. ดร. เฉลิมรัฐ นำควิเชียร กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรอิสระ 

10. นำยรังสรรค์ พวงปรำง กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  
เลขำนุกำรบริษัท 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ดูแลงำน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน   

 
 ทั้งนี้ จ ำนวนกรรมกำรของบริษัทมีทั้งหมด 10 คน และเข้ำร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด 
 
 ผู้บริหาร 

1. นำยชัยวัฒน์ เลิศวนำรินทร์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
2. นำงสุขวสำ ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
3. ดร. วัลภำ สันติธรรมำรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
4. นำงนัดดำวดี สุวรรณนำคินทร์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
5. นำงสำวศิริกุล วิริยะปัญญำชัยกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

   
 ผู้สอบบัญชี 

นำยกรรณ ตัณฑวิรัตน์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 

นำงสำวณัชชำ วัฒนำพูนชัย   บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ำกัด 
 
 อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

นำงสำวอธิศีล์ วิทยำกูล 
\...............ประธำนฯ มอบหมำย............... 
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 ประธำนฯ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 8 รำย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ำกับ 590,701 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ ำนวน 669 รำย ถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 932,700,563 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยกำรรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 677 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 933,291,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8857            
ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท 
 
 จำกนั้น เจ้ำหน้ำท่ีได้ชี้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทรำบ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ โดยขั้นตอนกำรลงคะแนนจะเป็น
ดังนี ้
 (1) กดเมนู “กำรลงคะแนน”  
 (2) เลือกวำระที่ต้องกำรลงคะแนนเสียง 
 (3) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ 
 (4) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุดที่ท่ำนได้ท ำกำรเลือกไว้ 
  หำกต้องกำรยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด กรุณำกดปุ่ม “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียง” (ซึ่งหมำยควำมว่ำ          
ผลคะแนนล่ำสุดจะเท่ำกับกำรไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนจะถูกน ำไปรวมกับคะแนนเสียงที่กำรประชุมก ำหนด (แล้วแต่กรณี)) 
โดยสำมำรถแก้ไขกำรออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่ำระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
 2. กำรออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ำกับ 1 เสียง โดย  
 - วำระที่ 1  เป็นวำระเพื่อรับรอง 
 - วำระที่ 2  เป็นวำระเพื่อรับทรำบ 
 - วำระที่ 3 ถึง 7  เป็นวำระเพื่ออนุมัติ และ 
 - วำระที่ 8  เป็นวำระเพื่อพิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)  
  ซึ่งผู้ถือหุ้นอำจจะสอบถำม หรือเสนอควำมเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ท้ังนี้  
 ก. วำระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยในกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระดังกล่ำวนี้ บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐำนในกำร
ค ำนวณคะแนนเสียง     
 ข. วำระที่ 6 ซึ่งเป็นวำระกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม โดยในกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระที่ 6 นี้ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น       
ทีเ่ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรค ำนวณคะแนน 
 ค. วำระที่ 8 เป็นวำระพิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 
 3. กำรลงมติผ่ำนระบบ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงมติล่วงหน้ำส ำหรับทุกวำระ หรือจะลงมติในวำระ            
ที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำก็ได้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวำระกำรประชุมดังกล่ำวจนจบวำระ       
และจะต้องลงมติในแต่ละวำระก่อนท่ีจะมีกำรปิดให้ลงมติในวำระนั้น  

\...............4. ในกรณีทีผู่้ถือหุ้น............... 
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 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะออกจำกกำรประชุม (หรือ Log-out) ก่อนที่จะปิดกำรลงมติในวำระใดๆ        
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวำระดังกล่ำว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกน ำมำ
นับคะแนนในวำระนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรออกจำกกำรประชุมในวำระใดวำระหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะในกำร      
กลับเข้ำร่วมประชุม หรือลงมติในวำระต่อไป  
 
 5.  ในกรณีที่ท่ำนมีค ำถำม ท่ำนสำมำรถส่งค ำถำมผ่ำนระบบได้ โดยด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) กดเมนู “กำรส่งค ำถำม”  
  (2) พิมพ์ช่ือนำมสกุล และสถำนะว่ำเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  
  (3) พิมพ์ค ำถำม โดยท่ำนจะต้องเลือกวำระที่ต้องกำรสอบถำม 
  (4) เสร็จแล้ว ให้ท่ำนกดปุ่ม “ส่ง” 
 
 6. ในกรณีที่ท่ำนประสงค์จะส่งข้อควำมเสียง ให้ท่ำนด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(1) เลือกวำระที่ต้องกำรสอบถำม 
(2) กดปุ่ม “ไมโครโฟน” 
(3) จำกนั้น ให้ท่ำนแจ้งช่ือนำมสกุล และสถำนะว่ำเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และท ำกำรพูดในสิ่งที่

ต้องกำรสอบถำม  
(4) เมื่อต้องกำรหยุดอัดเสียง ให้ท่ำนกดที่สัญลักษณ์กำรบันทึกเสียง 
(5) เสร็จแล้ว ให้ท่ำนกดปุ่ม “ส่งค ำถำม”  

 
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะช้ีแจงเฉพำะค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมเท่ำนั้น และในกรณีที่ท่ำนประสงค์จะ
ออกจำกกำรประชุม ท่ำนสำมำรถกดปุ่ม “ออกจำกกำรประชุม” ซึ่งระบบจะน ำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกจำกกำร
ประชุมส ำหรับวำระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดกำรประชุม และขอให้ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ำกัด                       
โดย นำงสำวณัชชำ วัฒนำพูนชัย เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนแทน จำกนั้นประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ              
ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
 

\...............วาระที่ 1  พิจารณารับรอง............... 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564   
 - ประธำนฯ ได้เสนอรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2564 ให้ที่ประชุม
รับทรำบ โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 
 จำกนั้นประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่ 
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ         
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  933,913,064  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 2564 
 - ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และนำยรังสรรค์ 
พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 ต่อที่ประชุม          
โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
 นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบถึงรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ประจ ำปี 2564 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้   
 
 1. Key Highlights  
  - มีเครือข่ำยจ ำนวนสถำนีบริกำรน้ ำมัน เป็นล ำดับที่ 1 
  - มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด LPG ส ำหรับรถยนต์ผ่ำนสถำนีบริกำร เป็นล ำดับท่ี 1 ตั้งแต่ไตรมำส 4/2564 
  - รำยได้และสำขำของธุรกิจ Non-oil เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
  - จ ำนวนบัตรสมำชิกพีที แมกซ์ (PT Max Card) กว่ำ17 ล้ำนสมำชิก  
  - ร้ำนกำแฟพันธุ์ไทย ภำยใต้ธุรกิจ F&B และ Autobacs ภำยใต้ธุรกิจศูนย์ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ สร้ำงผลก ำไรได้ตั้งแต่
ไตรมำสที่ 4/2564 
 

\...............2. รำงวัลและควำมส ำเร็จ............... 
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 2. รำงวัลและควำมส ำเร็จ 
  - ได้รับรำงวัล ASEAN Business Awards (ABA) ประเภทธุรกิจพลังงำนช้ันน ำระดับอำเซียน 
  - ได้รับรำงวัลในระดับภูมิภำคเอเชีย จำก Asia Responsible Enterprise Awards 2564 ประเภท Responsible 
Business Leadership และ Social Empowerment ด้ำนบริกำรในธุรกิจพลังงำนแบบครบวงจร และร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
สังคมไทยได้อย่ำงยั่งยืน   
  - ได้รับรำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations)  
  - ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI)) จำกตลำดหลักทรัพย์     
แห่งประเทศไทย    
  - รำงวัลสุดยอดสินค้ำแห่งปี 2564 ในกลุ่มพลังงำน และสำธำรณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์          
สถำนีน้ ำมัน 
  
 3. ภำพรวมอุตสำหกรรมน้ ำมันและแก๊ส LPG 
  - ปริมำณกำรใช้น้ ำมันผ่ำนทุกช่องทำง 
   ภำพรวมปริมำณกำรใช้น้ ำมันในปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ที่ด ำเนินมำสู่ระลอกที่ 5 ส่งผลให้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยลดลง -6.6% เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 
 
  - ปริมำณกำรใช้น้ ำมันผ่ำนสถำนีบริกำร 
   จำกกำรฟื้นตัวของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สะท้อนได้จำกจ ำนวนคน         
ที่เริ่มเดินทำงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อ
ปริมำณกำรใช้น้ ำมันผ่ำนสถำนีบริกำรโดยรวมในปี 2564 ซึ่งลดลง -5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 
 
  - ปริมำณกำรใช้แก๊ส LPG ของประเทศไทย 
   ปริมำณกำรใช้ LPG ผ่ำนทุกช่องทำง และ LPG ส ำหรับรถยนต์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 แต่ปรับตัว     
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน ซึ่งเกิดจำกกำรฟื้นตัวของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
 4. อัพเดทธุรกิจของบริษัท   
  - ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน    
   กำรเติบโตของจ ำนวนสถำนีบริกำรน้ ำมัน เพิ่มขึ้น 3.49% จำกปีที่แล้ว และกำรเติบโตปริมำณจ ำหน่ำยน้ ำมัน     
ต่อสำขำ ลดลง 3.04% จำกปีที่แล้ว เป็นผลมำจำกกำรฟื้นตัวภำยหลังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)     
แม้ว่ำอุตสำหกรรมโดยรวมจะเติบโตช้ำ แต่บริษัทยังขยำยตัวได้เร็วกว่ำ เนื่องจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรในพ้ืนท่ียุทธศำสตร์ทั่วประเทศไทย
และมำตรฐำนกำรให้บริกำรน้ ำมันของสถำนี PT 
 

\...............- ปริมำณกำรจ ำหน่ำย............... 
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  - ปริมำณกำรจ ำหน่ำยและส่วนแบ่งกำรตลำดแก๊ส LPG รถยนต์   
   ปริมำณกำรจ ำหน่ำยแก๊ส LPG เพิ่มขึ้น 72.1% จำกปี 2563 จำกกำรที่บริษัทมีกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ และกำรเพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำสู่ LPG ภำคครัวเรือน และภำคอุตสำหกรรมอย่ำงเต็มรูปแบบ 
   โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีร้ำนจ ำหน่ำยแก๊ส LPG ครัวเรือน จ ำนวน 171 แห่ง และโรงบรรจุแก๊ส LPG จ ำนวน       
3 แห่ง เพื่อรองรับกำรจ ำหน่ำยแก๊สหุงต้มภำคครัวเรือน และภำคอุตสำหกรรม โดยช่องทำง LPG ภำคครัวเรือน และภำคอุตสำหกรรม    
เป็นช่องทำงที่ยังเติบโตได้ดีตำมขนำดเศรษฐกิจของประเทศ 
  ขณะที่ LPG ภำครถยนต์ ยังสำมำรถเติบโตได้ดีต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จำกเครือข่ำยที่แข็งแกร่ง  และฐำนลูกค้ำ        
ที่มั่นคง ท ำให้ภำพรวมธุรกิจ LPG ยังสำมำรถขยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็ว   
 
  - ส่วนแบ่งกำรตลำดกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน 
   ผ่ำนทุกช่องทำง : บริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดในปี 2564 เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 15.5% เพิ่มขึ้นจำกปี 2563         
ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำด คิดเป็น 14.2% 
   ผ่ำนสถำนีบริกำร : บริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดในปี 2564 เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 18.7% เพิ่มขึ้นจำกปี 2563       
ทีม่ีส่วนแบ่งกำรตลำด คิดเป็น 17.0% 
 
  - ส่วนแบ่งกำรตลำดกำรจ ำหน่ำย LPG 
   LPG รวม ผ่ำนทุกช่องทำง : บริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดในปี 2564 เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 4.8% เพิ่มขึ้นจำก         
ปี 2563 ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำด คิดเป็น 1.3% 
   LPG ส ำหรับรถยนต์ ผ่ำนสถำนีบริกำร : บริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดในปี 2564 เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 18.0% 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำด คิดเป็น 5.5% 
 
  - จ ำนวนสถำนีบริกำร   
   ปัจจุบันบริษัทมีจ ำนวนสถำนีบริกำรรวมทั้งสิ้น 2,167 สถำนี โดยแบ่งเป็นสถำนีบริกำรแบบ COCO จ ำนวน 
1,637 สถำนี และสถำนีบริกำรแบบ DODO จ ำนวน 308 สถำนี นอกจำกน้ี บริษัทยังมีสถำนีบริกำรแบบ Mixed ซึ่งเป็นสถำนีบริกำรน้ ำมนั 
และสถำนีบริกำรแก๊ส LPG จ ำนวน 142 สถำนี และสถำนีบริกำรแก๊ส LPG แบบ Stand Alone จ ำนวน 80 สถำน ี
 
  - กำรกระจำยตัวของสถำนีบริกำรในประเทศไทย 
   สถำนีบริกำรของบริษัทในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 31% ภำคเหนือ คิดเป็น 21% ภำคตะวันตก คิดเป็น 
12% ภำคใต้ คิดเป็น 12% ภำคตะวันออก คิดเป็น 10% กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล คิดเป็น 9% และภำคกลำง คิดเป็น 6%   
 

\...............- จุดบริกำรลูกค้ำ............... 
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  - จุดบริกำรลูกค้ำ (Touch Point)  
   บริษัทมจีุดบริกำรลูกค้ำ (Touch Point) รวมทั้งสิ้น 922 จุด แยกเป็น 
   (1) ร้ำนสะดวกซื้อ Max Mart จ ำนวน 267 สำขำ เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จ ำนวน 47 สำขำ  
   (2) ร้ำนกำแฟพันธุ์ไทย จ ำนวน 322 สำขำ เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จ ำนวน 48 สำขำ 
   (3) ร้ำนคอฟฟี่ เวิลด์ จ ำนวน 47 สำขำ ลดลงจำกปี 2563 จ ำนวน 13 สำขำ 
   (4) ร้ำนจ ำหน่ำยแก๊ส LPG จ ำนวน 171 สำขำ เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จ ำนวน 78 สำขำ 
   (5) ศูนย์บริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ Autobacs จ ำนวน 26 สำขำ เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จ ำนวน 10 สำขำ 
   (6) PT Maxnitron จ ำนวน 43 สำขำ ลดลงจำกปี 2563 จ ำนวน 4 สำขำ 
   (7) Max Camp จ ำนวน 41 จุด เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จ ำนวน 10 จุด 
   (8) สถำนีชำร์จประจุไฟฟ้ำ (EV Charger) จ ำนวน 5 สถำนี โดยเป็นสถำนีใหม่ในปี 2564 ทั้งหมด 
 
  - กำรเติบโตของธุรกิจ Non-oil 
   (1) กำแฟพันธุ์ไทย : ปี 2564 มีรำยได้ 457 ล้ำนบำท  
    บริษัทได้มีกำรปรับตัวในช่วงของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม        
ของผู้บริโภค โดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนแพลตฟอร์ม Delivery มำกยิ่งข้ึน 
    โดยในปี 2564 สัดส่วนรำยได้จำกช่องทำง Delivery เพิ่มจำก 6.0% ในปี 2563 เป็น 19.0% นอกจำกนี้ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เริ่มกลับมำฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้รำยได้ในปี 2564 เติบโต 
30.0% จำกปี 2563  
 
   (2) คอฟฟี่ เวิลด์ :  ปี 2564 มีรำยได้ 39 ล้ำนบำท  
    ภำพรวมในปีนี้ยังได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) เนื่องจำกสถำนที่ตั้งส่วนใหญ่ของร้ำนตั้งอยู่ภำยในสนำมบิน และห้ำงสรรพสินค้ำ ส่งผลให้รำยได้ลดลง 61.5% จำกปี 2563 
    บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรปรับโฉมภำพธุรกิจให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น โดยมีแผนจะเปิดตัวโมเดลใหม่               
ในครึ่งปีหลังของปี 2565 นี ้
 
   (3) ร้ำนสะดวกซื้อ Max Mart : ปี 2564 มีรำยได้ 1,133 ล้ำนบำท  
    จำกภำพรวมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่คลี่คลำยลง รวมถึงบริษัท      
ได้มีกำรเปิดตัวบริกำรจัดส่งสินค้ำ Delivery ผ่ำนช่องทำง Line ให้ลูกค้ำสำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์กำรสั่งซื้อสินค้ำที่สะดวกรวดเร็ว       
ท ำให้ภำพรวมรำยได้ในปี 2564 เติบโต 2.2% จำกปี 2563 
 
   (4) ศูนย์ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ Autobacs : ปี 2564 มีรำยได้ 190 ล้ำนบำท  
    รำยได้จำกกำรขำยเริ่มมีสัญญำณที่ดีขึ้นหลังจำกภำคกำรบริโภคที่เริ่มกลับมำฟื้นตัวในไตรมำส 4/ 2564     
และในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะขยำยจ ำนวนสำขำเพิ่มอีก 30 สำขำ ด้วยเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรให้แก่ลูกค้ำอย่ำงเต็มรูปแบบ  
 

\...............(5) ธุรกิจอื่นๆ............... 
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   (5) ธุรกิจอื่นๆ : ปี 2564 มีรำยได้ 803 ล้ำนบำท  
    ภำพรวมรำยได้ปี 2564 เพิ่มขึ้น 37.5% จำกปี 2563 โดยรำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ รวมกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเครือ่ง 
ธุรกิจขนส่ง และกำรบริหำรพื้นที่เชิงพำณิชย์ 
 
   (6) ปำล์มคอมเพล็กซ์ : ปี 2564 มีรำยได้ 175 ล้ำนบำท  
    ภำพรวมธุรกิจปำล์มคอมเพล็กซ์ ยังคงได้รับผลกระทบจำกรำคำที่ยังคงผันผวน จำกเรื่องของอุปสงค์          
และอุปทำนในประเทศ รวมถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภำครัฐมีกำรประกำศ
ปรับอัตรำกำรผสมไบโอดีเซลให้เหมำะสมในแต่ละช่วงในปี 2564 เป็นสำเหตุที่ท ำให้ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกิจนี้ ลดลง 50.4% จำกปี 2563 
 
   (7) สมำชิกบัตร พีที แมกซ์ (PT Max Card) 
    จ ำนวนบัตรสมำชิกพีที แมกซ์ (PT Max Card) ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้น ำข้อมูลของลูกค้ำมำท ำกำร
วิเครำะห์เพื่อเพ่ิมกำรให้บริกำรให้ลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วนมำกยิง่ขึ้น และเชื่อมต่อกำรให้บริกำรทั้งทำง Online และ Offline อย่ำงไร้รอยตอ่ 
แยกเป็น 
    (1) ปี 2560 จ ำนวน 7.7 ล้ำนสมำชิก 
    (2) ปี 2561 จ ำนวน 10.2 ล้ำนสมำชิก 
    (3) ปี 2562 จ ำนวน 12.6 ล้ำนสมำชิก 
    (4) ปี 2563 จ ำนวน 14.8 ล้ำนสมำชิก 
    (5) ปี 2564 จ ำนวน 17.0 ล้ำนสมำชิก 
 
 5. Non-oil Roadmap 
  เป้ำหมำยในปี 2569 บริษัทประมำณกำรสัดส่วนก ำไรสุทธิจำกธุรกิจ Non-oil คิดเป็น 50% จำกธุรกิจ F&B, 
Retail, Digital Platform, Logistics, Autocare, Health & Wellness  และ Renewable Energy โดยกำรขยำยจ ำนวนสำขำ           
หรือเพิ่มจุดบริกำรลูกค้ำ (Touch Point), กำรร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆ และกำรสร้ำงสรรค์จำกภำยในบริษัท หรือกำรลงทุนในบริษัท
สตำร์ทอัพ (Startup) โดยทุกธุรกิจภำยใต้ PT Ecosystem นี้ จะมีตัวขับเคลื่อนเป็น Max World ที่มีจ ำนวนสมำชิกกว่ำ 17 ล้ำนสมำชิก 
และ PTG E-Wallet (Open Online Platform) ที่เป็นตัวกลำงในกำรเช่ือมโยงสมำชิก Max Citizens, ร้ำนค้ำ, ผู้ประกอบกิจกำร        
และธุรกิจขนำดใหญ่เข้ำด้วยกัน” โดยกำรน ำ Digital Experience มำช่วยเติมเต็ม Offline Experience ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น            
ทั้งนี้ จะใช้งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ปีละประมำณ 1,500-2,000 ล้ำนบำท 
 
 6. ESG Development 
  - อุดหนุนสินค้ำจำกเกษตรกร อำทิเช่น ไข่ไก่ , ล ำไย และมังคุด เพื่อมอบให้แก่ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยใน      
สถำนีบริกำรพีที  
  - พัฒนำสูตรเมนูเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบจำกเกษตรกรภำยในประเทศ อำทิเช่น เมนูส้มมะปี๊ด, น้ ำตำลดอกมะพร้ำว 
เป็นต้น 
 

\...............- ช่วยเหลือกลุ่มลูกค้ำ............... 
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  - ช่วยเหลือกลุ่มลูกค้ำคนขับเท็กซี่ ด้วยกำรเปิดตัวโครงกำร “PT Taxi Transform” เพื่อช่วยประหยัดต้นทุน
เชื้อเพลิงในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อกำรใช้ชีวิตของประชำชน  
  - ค่ำยอำสำ PT ที่ออกพื้นที่ตำมแหล่งชุมชนต่ำงๆ ทั่วประเทศ  
  - จุดขยะรีไซเคิล 
  - กล่องปันสุข PT 
  - บริกำรฉีดพ่น COVID-19 ฟรี ส ำหรับลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในสถำนีบริกำร PT ทั่วประเทศ 
  - แจกข้ำวกล่อง และเครื่องดื่มให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับควำมเดือดร้อน 
  - แจกเครื่องมือแพทย์ 
  - บริจำคสิ่งของที่ได้มำจำกกำรคัดแยก 
  - ช่วยดูแลรักษำสิ่งแสดล้อมในกำรแยกขยะ 
 
 7. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565 
  - จ ำนวนเครือข่ำยของธุรกิจ : สถำนีบริกำรน้ ำมัน จ ำนวน 2,010 แห่ง และธุรกิจ Non-oil จ ำนวน 1,572 แห่ง   
  - ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน : เพิ่มขึ้น 6-10%  
  - ปริมำณกำรจ ำหน่ำยแก๊ส LPG : เพิ่มขึ้น 50-60%   
  - EBITDA : เพิ่มขึ้น 15-20%    
  -  รำยได้จำกธุรกิจ Non-oil : เพิ่มขึ้น 80-90% 
  - สัดส่วนก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจ Non-oil : 15-20%  
  - งบประมำณกำรลงทุน :  ธุรกิจน้ ำมันและ LPG จ ำนวน 1,500-2,000 ล้ำนบำท, ธุรกิจ Non-oil                   
จ ำนวน 1,000-1,500 ล้ำนบำท และธุรกิจใหม่ จ ำนวน 500 ล้ำนบำท รวมเป็นงบลงทุน จ ำนวน 3,000-4,000 ล้ำนบำท 
 
 หลังจำกนั้น นำยรังสรรค์ พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบถึงผลประกอบกำรทำงกำรเงิน  
ประจ ำปี 2564 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
  - รำยได้  
   ปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ จ ำนวน 133,759 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 28.1% จำกปี 2563            
โดยรำยได้ในไตรมำส 4/2564 เพิ่มขึ้น 35.6% จำกไตรมำสก่อน และ 22.9% จำกปี 2563 โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกธุรกิจน้ ำมัน 
เพิ่มขึ้น 35.2% จำกปี 2563 และ 22.3% จำกไตรมำสก่อน โดยธุรกิจน้ ำมันคิดเป็นร้อยละ 95.2% ของรำยได้รวมทั้งหมด 
   ส ำหรับธุรกิจ Non-oil รำยได้ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยหลักมำจำกธุรกิจ LPG และธุรกิจอำหำร             
และเครื่องดื่ม ท่ีในไตรมำส 4/2564 เติบโต 42.9% จำกปี 2563 และ 37.4% จำกไตรมำสก่อน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4.8% ของรำยได้รวม
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำก 4.5% ในปี 2563 และ 4.3% ในไตรมำสก่อน 
 

\...............- ก ำไรขั้นต้น............... 
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  - ก ำไรขั้นต้น 
   ปี 2564 บริษัทมีก ำไรขั้นต้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจ จ ำนวน 10,132 ล้ำนบำท ลดลง 4.4% จำกปี 2563           
และจำกไตรมำสก่อน ซึ่ งสำเหตุ เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำคำน้ ำมันดิบโลก WTI เฉลี่ย เท่ำกับ 76.9 ดอลลำร์ /บำร์ เรล                            
และกำรขอควำมร่วมมือของภำครัฐในกำรตรึงรำคำน้ ำมันดีเซลไว้ท่ี 30 บำทต่อลิตร โดยในไตรมำส 4/2564 อัตรำก ำไรทำงกำรตลำดลดลง 
35.1% จำกปี 2563 และ 32.9% จำกไตรมำสก่อน 
  ขณะที่ก ำไรจำกธุรกิจ Non-oil ในไตรมำส 4/2564 เพิ่มขึ้น 21.3% จำกปี 2563 และ 44.6% จำกไตรมำสก่อน 
โดยหลักยังมำจำกธุรกิจ LPG และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
  - EBITDA  
   ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จ ำนวน 5,419 ล้ำนบำท ลดลง 14.2% จำกปี 2563 โดยสำเหตุหลักมำจำก             
ค่ำกำรตลำดที่ปรับตัวลดลงจำกกำรขอควำมร่วมจำกทำงภำครัฐในกำรตรึงรำคำดีเซลที่ 30 บำทลิตร ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำ     
ขำยปลีกในขณะนั้นให้เหมำะสมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ และรำคำปำล์มที่สูงและผันผวนส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตไบโอดีเซลสูงขึ้น รวมถึง          
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยไบโอดีเซลของรัฐบำล ท ำให้ควำมต้องกำรไบโอดีเซลในประเทศลดลง ส่งผลให้ส่วนแบ่งก ำไรจำกโครงกำร             
ปำล์มคอมเพล็กซ์ลดลง 
 
  - ก ำไรสุทธิ 
   ปี 2564 บริษัทมีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 1,017 ล้ำนบำท ลดลง 46.79% จำกปี 2563 เนื่องจำกเหตุผลเดียวกัน       
ของกำรเปลี่ยนแปลง EBITDA กำรลดลงของส่วนต่ำงทำงกำรตลำด และก ำไรจำกส่วนแบ่งจำกโครงกำรปำล์มคอมเพล็กซ์ท ำให้ทั้ง EBITDA 
และก ำไรสุทธิลดลง 
 
  - งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
   สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน            
และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทยังคงขยำยจ ำนวนสำขำธุรกิจน้ ำมัน และ LPG และสำขำธุรกิจ Non-oil อย่ำงต่อเนื่อง 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นจำกกำรเติบโตของเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึ้น 
   สินค้ำคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นจำกต้นทุนรำคำน้ ำมันต่อหน่วยท่ีปรับตัวสูงข้ึนในช่วงปี 2564 
   หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น จำกรอบกำรช ำระเงิน และต้นทุนน้ ำมัน     
ต่อหน่วยท่ีเพิ่มขึ้น 
   บริษัทได้ท ำกำรก ำหนดแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง             
และควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินในระยะยำว 
   ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 220 ล้ำนบำทจำกปี 2563 จำกก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 
 

\...............- ควำมสำมำรถในกำร............... 
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  - ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
   ROE และ ROA ปรับตัวดลลงจำกค่ำกำรตลำดที่ปรับตัวลดลง รวมถึงผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุม             
กำรแพร่ระบำดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงขยำยกำรเติบโตของธุรกิจ Non-oil  
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพในกำรท ำก ำไรในระยะยำวของบริษัท 
 
  -  โครงสร้ำงทำงกำรเงิน 
   อัตรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้นลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับปี 2563 จำกกำรช ำหน้ีตำมสัญญำ
เงินกู้ตำมปกติ ขณะที่อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส ำหรับธนำคำร และสถำบันทำงกำรเงิน อยู่ที่ระดับ 1.9 เท่ำ 
โดยบริษัทยังคงมีเป้ำหมำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม   
 
  -  วงจรเงินสด 
   บริษัทยังคงมีวงจรเงินสดติดลบ 5.77 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลำวงจรเงินสดสั้นลงจำกปีที่แล้ว จำกงวดกำรช ำระ       
ทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้กำรค้ำ นอกจำกน้ี บริษัทยงัคงมีนโนบำยในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมัน 
ณ ขณะนั้น 
 
  - กระแสเงินสด 
   บริษัทมีเงินสดสุทธิปลำยงวดเท่ำกับ 1,701 ล้ำนบำท จำกเงิดสดจ่ำยส ำหรับกิจกรรมกำรลงทุน (CFI) 2,384    
ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกำรขยำยธุรกิจน้ ำมันและ Non-oil ขณะที่กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน (CFF) ติดลบ 2,193       
ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยำวคืนให้แก่สถำบันกำรเงิน และกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น   
   
 ทั้งนี้ รำยละเอียดปรำกฏตำมกำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ที่ระบุไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1     
One Report) หน้ำ 134-145 
 
 หลังจำกนั้น ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่  
  
 อย่ำงไรก็ดี นำยรังสรรค์ พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้รำยงำนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยแจ้ง
ว่ำบริษัทได้รับกำรต่ออำยกุำรรบัรองโครงกำรแนวร่วมปฏบิัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) ส ำหรับปี 2564 ตั้งแตว่ันท่ี 
31 ธันวำคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2567  
  
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 ดังกล่ำว 
 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี้เป็นเรื่องที่รำยงำนเพ่ือทรำบจึงไม่ต้องมีกำรลงมติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

\...............วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ............... 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 - ประธำนได้มอบหมำยให้ นำยรังสรรค์ พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดของข้อมูลงบกำรเงิน 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ต่อที่ประชุม โดย นำยรังสรรค์ พวงปรำง ได้ช้ีแจงรำยละเอียดของงบกำรเงินส ำหรับ    
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564         
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
 จำกนั้น ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่  
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับ   
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ดังกล่ำว 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  934,372,926  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียง จ านวน  31,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 - ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดย นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ข้อบังคับ     
ของบริษัท ข้อ 40. ก ำหนดไว้ว่ำ ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ 
ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล โดยหำกบริษัทไม่มีผลขำดทุนสะสม บริษัทสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล     
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทรำบ โดยสรุป
ได้ดังนี้  
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองอื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมี               
กำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน 
แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน                    
และกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้ เง่ือนไขที่ว่ำ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติขอ ง   
คณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล        
ระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นทรำบ     
ในกำรประชุมครำวต่อไป 

\...............จำกผลกำรด ำเนินงำน............... 
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 จำกผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินโดยรวม บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 
762,417,230 บำท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสำมสิบบำทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควร
ให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน ของปี 2564 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564       
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564) ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์) จ ำนวน 1 ,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้ำน) หุ้น           
รวมเป็นเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2564 จ ำนวนทั้งสิ้น 417,500,000 บำท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้ำนห้ำแสน-
บำทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 (ห้ำสิบห้ำ) ของก ำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 
 ในกำรนี้ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้ช้ีแจงข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ต่อที่ประชุม 
ดังนี้   
 

ล าดับที ่ รายการ ปี 2564 ปี 2563 
1. ก ำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพำะกิจกำร) (บำท) 762,417,230 762,349,433 
2. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย (บำท)  ไม่ม ี ไม่ม ี
3. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ณ สิ้นปี (บำท) 178,794,094 178,794,094 
4. ก ำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส ำรองตำมกฎหมำย (บำท) 762,417,230 762,349,433 
5. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.25 0.50 
 5.1 เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น) ไม่ม ี ไม่ม ี

 5.2 เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 0.25 0.50 
6. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (บำท) 417,500,000 835,000,000 
7. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ) 55 109.53 
8. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสุทธิของบริษัท 

หลังหักทุนส ำรองตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 
55 109.53 

 
 หลังจำกนั้น นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564 จำกผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน ของปี 2564 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2564) ในอัตรำหุ้นละ 
0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์) จ ำนวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้ำน) หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ใน 12 เดือน ของปี 2564 จ ำนวนทั้งสิ้น 417,500,000 บำท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้ำนหำ้แสนบำทถ้วน) โดยจะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรำยช่ือปรำกฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนำคม 2565 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)      
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก ำไรสทุธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกทุนส ำรอง
ของบริษัทมีจ ำนวนครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว  
 จำกนั้น ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่  
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
ประจ ำปี 2564 ดังกล่ำว  
 

\...............ในกำรนี้ ประธำนฯ ไดแ้จ้ง............... 
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 ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

เห็นด้วย จ านวน  934,421,926  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 
 - ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ด ำเนินกำร
ประชุมแทน และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงได้อย่ำงเป็นอิสระ นำยพิทักษ์            
รัชกิจประกำร ได้เชิญกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ออกจำกห้องประชุม หลังจำกนั้น นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้ช้ีแจง        
ต่อที่ประชุมว่ำ ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำ “ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3     
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่       
ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้” 
 ส ำหรับในปีน้ีมีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 3 ท่ำน ได้แก่  
  (1) พลต ำรวจเอก สุนทร ซ้ำยขวัญ 
  (2) ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ และ 
  (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์    
  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2564 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิ     
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท     
ประจ ำปี 2565 แล้ว และบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคล           
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2565 แต่ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใด       
เสนอเรื่องดังกล่ำวมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด 
 นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565 
ได้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ที่ จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท  โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมรู้  ประสบกำรณ์                        
และควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงกำรอุทิศเวลำ และควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร             
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โปร่งใส มีควำมเป็นมืออำชีพ และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบุคคลรำยใด โอกำสที่อำจจะมีปัญหำ       
ในเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งพิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรอิสระให้มีควำมครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัทดังต่อไปนี้ 

\...............1. เสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมกำร............... 
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  1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ จ ำนวน 2 ท่ำน ซึ่งได้แก่ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ และรองศำสตรำจำรย์ 
ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทสืบต่อไปอีกวำระหนึ่ง และด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย
เช่นเดิม 
  2. เสนอให้แต่งตั้ง นำยธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ               
แทน พลต ำรวจเอก สุนทร ซ้ำยขวัญ ซึ่งเป็นกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี 
 ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัททั้ง 3 ท่ำน มีคุณสมบัติตำม “นิยำมกรรมกำรอิสระ” ของบริษัท                
ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏตำม “สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 4” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกำศ   
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่ำน มีรำยละเอียดปรำกฏตำม “สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 5” 
 คณะกรรมกำรบริษัท (โดยไม่นับกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องนี้ ) ได้พิจำรณำบุคคล       
ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัทในครั้งนี้ โดยได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง หรือกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง            
ของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทตำมนโยบำย 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และเป็นกรรมกำรอิสระที่จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ และอนุมัติ         
ใหเ้สนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 จำกนั้น นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่ำเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมต่อเนื่อง และเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระดังต่อไปนี้ 
   1. เสนอให้เลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ จ ำนวน 2 ท่ำน ซึ่งได้แก่ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ และรองศำสตรำจำรย์ 
ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทสืบต่อไปอีกวำระหนึ่ง และด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยเช่นเดิม 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง (เดิม) 
1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน ์ กรรมกำรบริษัท 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 

2. รองศำสตรำจำรย์ ดร. วันชัย รตันวงษ์    กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ    

 
  2. เสนอให้แต่งตั้ง นำยธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ แทน           
พลต ำรวจเอก สุนทร ซ้ำยขวัญ ซึ่งเป็นกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อเกิน 9 ปี 
 

\...............จำกนั้น นำยพิทักษ์............... 
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 จำกนั้น นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่  
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ      
กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระดังกล่ำว 
 ในกำรนี้ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งต้ัง นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกต้ังกรรมการ   
เป็นรายบุคคล ซ่ึงไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น              
ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  933,358,625  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8895 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  1,032,301  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1104 

งดออกเสียง จ านวน  31,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    
 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมด   
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยจะ         
ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ    
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นด้วย จ านวน  930,264,326  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5583 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  4,126,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.4416 

งดออกเสียง จ านวน  31,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    
 

 3. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น              
ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท แทน พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ซ่ึงเป็นกรรมการ      
ที่ออกตามวาระ โดยจะด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  931,172,163  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6574 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  3,200,763  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.3425 

งดออกเสียง จ านวน  49,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

\...............จำกนั้น เจำ้หน้ำท่ี............... 
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 จำกนั้น เจ้ำหน้ำท่ีได้เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลับเข้ำสู่ห้องประชุม 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 - ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยรังสรรค์ พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดย นำยรังสรรค์ พวงปรำง ได้ชี้แจงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
ซึ่งรำยละเอียดของค่ำตอบแทนกรรมกำรปรำกฏตำมหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

1. ค่ำตอบแทนประจ ำ 
  1.1 ประธำน 
  1.2 กรรมกำร 

 
60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) ต่อเดือน 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

 
60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) ต่อเดือน 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
   2.1 ประธำน 
   
 2.2 กรรมกำร 

 
18,750 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบ- 
บำทถ้วน) ต่อครั้ง  
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

 
18,750 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบ- 
บำทถ้วน) ต่อครั้ง  
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

3. ค่ำเดินทำง ช ำระค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ำยค่ำเดินทำงให้ 

ช ำระค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ำยค่ำเดินทำงให้ 

4. ค่ำตอบแทนพิเศษ  
 หรือโบนัส 
    4.1 ประธำน 
 
    4.2 กรรมกำร 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่ำตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสที่กรรมกำรได้รับ 
จะได้รับตำมจ ำนวนค่ำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ที่กรรมกำรของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ท้ังนี้ ค่ำตอบแทน 
พิเศษ และโบนัสของประธำน และกรรมกำร 
รวมกันแล้วจะต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 15,000,000 
บำท (สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) ต่อปี 

 
 
จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่ำตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัสที่กรรมกำรได้รับ 
จะได้รับตำมจ ำนวนค่ำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 
ที่กรรมกำรของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ 
ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ท้ังนี้ ค่ำตอบแทน 
พิเศษ และโบนัสของประธำน และกรรมกำร 
รวมกันแล้วจะต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 15,000,000 
บำท (สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) ต่อปี 

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

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

5. ประกันควำมรับผิด 
   ของกรรมกำร และ 
   ผู้บริหำรระดับสูง (D&O)  

300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 

6. ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

1. ค่ำตอบแทนประจ ำ 
   1.1 ประธำน 
  1.2 กรรมกำร 

 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ต่อเดือน 
20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ต่อเดือน 
20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
  2.1 ประธำน   
 2.2 กรรมกำร 

 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

3. ค่ำเดินทำง ช ำระค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ำยค่ำเดินทำงให้ 

ช ำระค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ำยค่ำเดินทำงให้ 

4. ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

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

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

1. ค่ำตอบแทนประจ ำ 
  1.1 ประธำน 
  1.2 กรรมกำร 

 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ต่อเดือน 
30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ต่อเดือน 
30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน 

2. เบี้ยประชุม 
   2.1 ประธำน 
 2.2 กรรมกำร 

 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

3. ค่ำเดินทำง ช ำระค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ำยค่ำเดินทำงให้ 

ช ำระค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึ้นจริง 
*ยกเว้น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ำยค่ำเดินทำงให้ 

4. ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 
1. เบี้ยประชุม 
  1.1 ประธำน   
  
 1.2 กรรมกำร 

 
18,000 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน)  
ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

 
18,000 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน)  
ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน 
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น 

2. ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 
 

\...............คณะกรรมการสรรหา............... 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (คงเดิม) ปี 2564 

1. เบี้ยประชุม 
   1.1 ประธำน   
 1.2 กรรมกำร 

 
18,000 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

 
18,000 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

2. ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (เพ่ิมเติม) ปี 2564 

1. เบี้ยประชุม 
   1.1 ประธำน   
 1.2 กรรมกำร 

 
18,000 บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ต่อครั้ง 
15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต่อคน  
ต่อครั้ง  
*เฉพำะผู้ที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน 

 
- 
- 

2. ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มี - 

 
 อย่ำงไรก็ดี กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้นจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 โดยให้เป็นไปตำมนโยบำย  
หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรบริษัท และกรรมกำร ชุดย่อย โดยพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับรำยงำนกำรส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และอัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทอื่น      
ที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสำหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบกำรของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ เพื่อให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 อย่ำงถี่ถ้วน และรอบคอบ โดยละเอียดแล้ว               
จึงเห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมอัตรำที่เสนอข้ำงต้น และอนุมัติให้เสนอต่อ        
ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 โดยให้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่เสนอ
ข้ำงต้น และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละรำยจะได้รับ 
 

\...............ในกำรนี้ นำยรังสรรค์............... 
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 ในกำรนี้ นำยรังสรรค์ พวงปรำง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละรำยจะได้รับต่อไป 
 จำกนั้น ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่  
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 และกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ วำระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 
 มติ - ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย                
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  707,702,243  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.4534 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  3,288,209  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.4620 

งดออกเสียง จ านวน  601,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0844 

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง    

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 - ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยรังสรรค์ พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี  ประจ ำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดย นำยรังสรรค์ พวงปรำง ได้ช้ีแจง       
ต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564 ได้ พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี          
ของบริษัท ประจ ำปี 2565 และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวในเบื้องต้น โดยมีควำมเห็นว่ำ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์       
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นบริษัทที่มีควำมเช่ียวชำญในกำรตรวจสอบบัญชี และมีมำตรฐำนที่ดีในกำรท ำงำน และผู้สอบบัญชี          
ตำมรำยช่ือที่น ำเสนอมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และสำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ 
บุคคลดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท       
บริษัทย่อย ผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ แต่อย่ำงใด อีกทั้งสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทให้พิจำรณำ เพื่อที่จะน ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตำมรำยช่ือดังต่อไปนี้     
จำก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียน 
1. นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 6552 หรือ 
2. นำยพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 
3. นำงสำวรจนำถ ปัญญำธนำนุศำสตร์ 8435 หรือ 
4. นำยกรรณ ตัณฑวิรัตน์ 10456 

\...............ท้ังนี้ นำยกรรณ............... 
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  ทั้งนี้ นำยกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัท มำแล้วเป็นระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564              
ส่วน นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ นำยพงทวี รัตนะโกเศศ และนำงสำวรจนำถ ปัญญำธนำนุศำสตร์  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือช่ือ                
ในงบกำรเงินของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทั้ง 4 ท่ำน มีรำยละเอียดปรำกฏตำม “สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 6” ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่ำวสำมำรถจัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรำยอื่นแทนได้ 
 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี        
ประจ ำปี 2565 โดยเสนอเป็นเงินจ ำนวน 5,996,000 บำท (ห้ำล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง        
กำรให้บริกำรจัดท ำรำยงำน สอบทำน และงบกำรเงินประจ ำไตรมำสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี          
มีจ ำนวนลดลงจำกปี 2564 จ ำนวน 539,000 บำท (ห้ำแสนสำมหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8 (แปด)  
 ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเรื่องกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 แสดงได้ดังนี้ 
  

ค่าธรรมเนียม ปี 2565 ปี 2564 
ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี (บำท) 4,673,000 4,735,000 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส (บำท) 1,323,000 1,800,000 
ค่ำบริกำรอื่น (บำท) ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมท้ังสิ้น (บาท) 5,996,000 6,535,000 
  
 จำกนั้น ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับวำระนี้หรือไม่ 
 ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง        
ผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 ดังกล่ำว 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี        
ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน  933,885,926  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9967 

ไม่เห็นด้วย จ านวน  30,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0032  

งดออกเสียง จ านวน  506,000  เสียง    

บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง   
 

 

\...............วาระที่ 8  พิจารณา............... 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - ประธำนฯ ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็นอื่นใดหรือไม่   
 
 ในกำรนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถำม และให้ควำมเห็นต่ำงๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 
 ค ำถำมที่ 1 
 นำยพีรำยุ สิริวรวงศ์ : ให้อธิบำย และยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับจุดบริกำรลูกค้ำ (Touch Point) จ ำนวน 101,000 แห่ง 

ให้ทรำบเพิ่มเติม    

 นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร  : เป็น Digital Platform (Lifestyle) ช่ือ “พำทัวร์” ที่จัดท ำข้ึนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้ำ 
ร้ำนอำหำร และผู้ประกอบกำรไว้ด้วยกัน โดยจะมีกำรรีวิว หรือแชร์ข้อมูลร้ำนค้ำต่ำงๆ ให้เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริกำร และต่อยอดไปสู่ ธุรกิจ 
Non-oil ในอนำคต   
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำ
กฎหมำยที่มำร่วมกำรประชุมในวันน้ี และกล่ำวปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลำ 15.44 นำฬิกำ 
 
 
 

พลต ำรวจเอก  
 ( สุนทร ซ้ำยขวัญ ) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท 

 
 
 

( นำยรังสรรค์ พวงปรำง ) 
เลขำนุกำรบริษัท 

 
 
 

( นำงสำวณัฐกฤตำ สงนอก ) 
ผู้บันทึกกำรประชุม 

  
 
 


