
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท



พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



นายสพุจน์ พิทยพงษ์พัชร์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการอิสระ



นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร



ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



นางฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร



นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

กรรมการบริษัท



รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการก ากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



นายไกรรวี ศิริกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน



รายชื่อผู้บริหารระดบัผู้อ านวยการ



นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่



นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ



นายธาตรี เกิดบุญส่ง

ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์

ผู้อ านวยการ ประจ าส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายชัยทัศน์ วันชัย

ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ



เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ

ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Intelligence



นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์

ผู้อ านวยการ ฝ่ายการขาย



นายฉลอง ติรไตรภูษิต

ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร



ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์

ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ



นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร Supply Chain



นายพริษฐ์ อนุกูลธนาการ

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)



วิธีการออกเสียงลงคะแนน



เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



การออกเสียงลงคะแนน

1 หุ้น 1 เสียง
เพื่อรับรอง

เพื่อรับทราบ

เพื่ออนุมัติ

เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

วาระที่ 2

วาระที่ 3-7

วาระที่ 8



พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
ยกเว้น ส าหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจง
มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงหรือ



* หากมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด 
สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้

* แต่หากมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระ      
การประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว 

กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 



วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561



วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1”



วาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561



วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี  2561
มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2” 

ความเห็นคณะกรรมการ
วาระนี้เป็นเรื่องท่ีรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ



หุ้นยั่งยืน (THSI) ในปี 2561การจัดอันดับโดย TRIS
“ BBB+ ” เป็นปีที่ 2

บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นปีที่ 4

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 

บริษัทถูกจัดอยู่ในระดับ “ ดีเลิศ ” 
ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

ประจ าปี 2561 เป็นปีที่ 2



เป็นที่ 1 ด้านอัตราการเติบโต
ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน 
ก้าวขึ้นสู่การเป็นเบอร์ 2
ใ น ก า ร จ า ห น่ า ย น้ า มั น ผ่ า น         
สถานีบริการ

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วย
สถานีบริการรูปแบบใหม่
ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และหัวเมืองใหญ่

เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 
Non-oil โดยก าไรขั้นต้นเติบโต
อยู่ที่ 65%
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WTI (USD/BBL) Exchange Rate (THB/USD) Retail Price (THB/L)

WTI อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาดีเซล

68 - 72

32.18 - 32.38

29.79 - 29.90

63 - 76 

32.45 - 33.45

29.62 - 29.90



2,562 3,188 3,727 
298 

190 
194 2,860 

3,378 
3,921 

2559 2560 2561

ค้าปลีก ค้าส่ง

+16% YoY
+18% YoY

ปริมาณการขายน้ ามันของ PTG

ปริมาณการขายน ้ามันผ่านทุกช่องทาง

ปริมาณการขายน ้ามันผ่านสถานีบริการ

+16%

+17%

YoY

23,502 24,325 24,904 

8,860 8,883 9,080 

2559 2560 2561
ค้าปลีก ค้าส่ง

+2.3% YoY
33,208 33,98432,362

+2.6% YoY

ปริมาณการใช้น้ ามันของประเทศ

ดีเซล 71%

เบนซิน 29%

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
ที่จ าหน่าย ปี 2561

ค้าปลีก ค้าส่ง

2561

63%

37%

ดีเซล เบนซิน

2561

หน่วย : ล้านลิตร หน่วย : ล้านลิตร

การเติบโต27%

73%



*แหล่งที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน และข้อมูลบริษัท
**ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการค้านวณ คือ ดีเซล เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ E20

ส่วนแบ่งการตลาด
ผ่านสถานีบริการ

ปริมาณการจ าหน่ายรวม
6,029 ล้านลิตร

ปริมาณการจ าหน่ายรวม
6,321 ล้านลิตร

ปริมาณการจ าหน่ายรวม
6,744 ล้านลิตร

38.2%

15.1%
14.3%

12.5%

12.1%

4.0%
2.0% 1.7%

4Q61

40.0%

15.1%13.4%

13.0%

12.1%

4.5%
1.8% 0.2%

4Q60

41.7%

14.5%
13.0%

12.7%

11.6%

4.7% 1.8%

4Q59

ส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุกช่องทาง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 เท่ากับ 12.25% เป็นอันดับที่ 4



2,716 2,443 2,168

7,818 7,617 7,428 

2559 2560 2561
ออโต้

-2.5% YoY

-11.3% YoY

หน่วย : ล้านลิตร

54%
29%

17%

ครัวเรือน ออโต้ อุตสาหกรรม

2561

จ านวนสถานีบริการ LPG

30

62 

98 

2559 2560 2561

+57.8% YoY

หน่วย : ล้านลิตร

ปริมาณการใช้ LPG ของประเทศ ปริมาณการขาย LPG ของ PTG

ความเติบโตของการขายเกิดจาก

การขยายตัวของสถานี

มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ

การจดจ้าของแบรนด์

Max card

2078

2019

ปี 2560

ปี 2561



20.9%

18.7%

16.2%
10.7%

3.0%

30.4%

4Q60

ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของ LPG ออโต้

17.4%

17.2%

17.0%10.5%
5.7%

32.3%

4Q61
29.1%

17.9%
13.9%

6.9%
1.8%

30.4%

4Q59

ปริมาณการจ าหน่ายรวม
689 ล้านลิตร

ปริมาณการจ าหน่ายรวม
588 ล้านลิตร

ปริมาณการจ าหน่ายรวม
528 ล้านลิตร



1,758 1,513

TOTAL TOTAL

จ านวนสถานีบริการน้ ามัน จ านวนสถานีบริการ LPG

สถานีบริการ
น ้ามัน

COCO DODO
สถานีบริการ

LPG
MIXED STANDALONE



สถานีบริการรูปแบบดั้งเดิม

MINOR CHANGE

สถานีบริการรูปแบบใหม่



187 82 1583

13 9 2 1
50505จ านวนเครือข่าย



2,991

1,938

54.3% YoY

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท
780

474

64.5% YoY



ผลที่ได้รับ (ต่อสถานี)
ผลิต 150 กิโลวัตต/์วัน
ลดการใช้ไฟฟ้า 0.19 ล้านบาท/ปี
ลด CO2  = 16,980 กิโลกรัม/ปี
เท่ากับการปลูกต้นไม้ 48 ต้น/ปี 

วังน้อย อยุธยา
นครชัยศรี 5 นครปฐม

วางแผนจะเปิด 

40 สาขา
ภายในไตรมาสที่ 2



B20 ดีเซล 80%

ไบโอดีเซล
20%

สนับสนุนเกษตรกรชาวไทย
ลดฝุ่น PM 2.5

ประโยชน์

แผนในปี 2562
120 สถานี

ปัจจุบัน
54 สถานี



เมษายน

มิถุนายน

ตุลาคม
2561 2562

50%

80%

100%





เมษายน
เข้าลงทุนใน

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ้ากัด 
(“JTC”) ในสัดส่วน 70.00% พฤษภาคม

เข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัท บริการเชื อเพลิงการบิน

กรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 
โดยการจัดตั งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ตุลาคม

จัดตั งบริษัท อินโนลิเจนท์ 
ออโตเมชั่น จ้ากัด (“INA”) 

ในสัดส่วน 60% พฤศจิกายน
ยกเลิกการท้าสัญญาร่วมทุน กับ

บริษัท เอ่ียมบูรพา จ้ากัด (“EBP”) 
ในโครงการผลิตเอทานอลจาก  

กากมันส้าปะหลัง



รวมพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์
คืนสู่สังคม



โครงการสร้างยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง
โดยคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกๆ 1 ใบเสร็จ มีค่า 1 บาท
และสมาชิกบัตร PT Max Card สามารถใช้แต้ม
แลกเป็นเงิน (10 แต้ม = 1 บาท)

“
”



โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ“ ”
 โครงการหลักสูตรตัดเย็บเสื อผ้า
 โครงการจัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื อผ้า
 โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 



FC Bayern 12 Level Kurs“ ”
เปิดอบรมทักษะฟุตบอลที่สนามสามอ่าวสเตเดี ยม 
ด้วยความร่วมมือของ

สโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี และ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 



เป้าหมาย

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ Non-oil

ธุรกิจใหม่

2,500 ลบ.

500 ลบ.

500 ลบ.

สาขา
*Oil คือ สถานีบริการน ้ามันและ LPG

เครือข่าย 
OIL 2,000
NON-OIL 700 

ปริมาณน้ ามันที่
จ าหน่าย

+16-20%น ้ามัน
LPG +55-60%

EBITDA
+40-50%

งบลงทุน

2562









ก้าวต่อไปของ PTG



*ธุรกิจ Non-oil ได้แก่ ธุรกิจจ้าหน่ายแก๊ส LPG ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านสะดวกซื อ Max Mart ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจ้าหน่ายน ้าเครื่อง

22,595 26,745 29,243

84,625 
107,829 

4Q60 3Q61 4Q61 YE60 YE61

ผลประกอบการ ปี 2561 รายได้

Oil
97%

Non-oil*
3%

4Q61
+9.3% QoQ
+29.4% YoY

+27.4% YoY

หน่วย : ล้านบาท



1,661 1,722 1,999
6,254 7,443

7.35% 6.44% 6.84% 7.39% 6.90%

-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000

4Q60 3Q60 4Q61 YE60 YE61
ก้าไรขั นต้น อัตราก้าไรขั นต้น

+16.1% QoQ
+20.3% YoY +19.0% YoY

*ธุรกิจ Non-oil ได้แก่ ธุรกิจจ้าหน่ายแก๊ส LPG ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านสะดวกซื อ Max Mart ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจ้าหน่ายน ้าเครื่อง
**ก้าไรขั นต้นจากธุรกิจ Non-oil รวมกับรายได้อื่นคิดเป็น 14% ของก้าไรขั นต้นทั งหมดรวมกับรายได้อื่น (LPG 3%, F&B 4%, CVS and others 7%)

Oil
88.3%

F&B 4.4%

LPG 3.9%

CVS and Others
3.3%

4Q61

ผลประกอบการ ปี 2561 ก าไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท



825 716 959
3,067 3,508

3.6%
2.7% 3.3% 3.3% 3.6%

-5.00%

-3.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

4Q60 3Q61 4Q61 YE60 YE61

EBITDA อัตราส่วน EBITDA

+33.9% QoQ
+16.2% YoY

+14.4% YoY

239 1 176

913
624

1.1% 0.0% 0.6% 1.1% 0.6%

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

4Q60 3Q61 4Q61 YE60 YE61

ก้าไรสุทธิ อัตราก้าไรสุทธิ

ก าไรสุทธิ

+17500% QoQ
-26.4% YoY

-31.7% YoY

EBITDA
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ ปี 2561



อัตรส่วนการท าก าไร อัตราส่วนของหนี้สิน

10.6%
6.0% 3.2%

25.0%
18.8% 11.8%

2059 2560 2561

ROA ROE

0.87

1.58 1.62

2559 2560 2561

Interest Bearing Debt to Equity

ผลประกอบการ ปี 2561



7.25 7.86 6.66

0.44 0.59 0.84

14.47 16.05 16.54

(6.78) (7.60) (9.04)

2016 2017 2018

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาเก็บหนี 
ระยะเวลาจ่ายหนี วงจรเงินสด

วงจรเงินสด กระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาทหน่วย : วัน

ผลประกอบการ ปี 2561



4,589 5,119 5,476 
806 2,120 1,400 3,654

4,520 6,335 3,203

5,980 5,792 12,527

17,985
20,939 

2559 2560 2561

หนี สินอื่น เงินกู้ยืมระยะยาว
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น เงินกู้ยืนระยะสั น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,525 1,989 1,758 2,334 2,501 2,586 
5,800

8,865 11,026 1,404

2,311
2,874 

12,527

17,985
20,939 

2559 2560 2561

สินทรัพย์อ่ืน สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุน
สินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ ปี 2561



วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชแีล้ว 
จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2”



วาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2561



วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และ                 
เงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 
ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท



วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และ                
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้  มติของคณะกรรมการบริษัทที่ อนุมัติ                
ให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่าย      
เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



วาระที่ 4
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561

รายการ ปี 2561 ปี 2560

1. ก าไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท) 660,702,393 695,206,087

2. ทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 33,035,120 34,760,304

3. ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท) 149,101,040 116,065,920

4. ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส ารอง
ตามกฎหมาย (บาท) 

627,667,273 660,445,783



วาระที่ 4

รายการ ปี 2561 ปี 2560

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.20 0.17

5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ไม่มี ไม่มี

5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น) ไม่มี ไม่มี

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 334,000,000 283,900,000

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561



วาระที่ 4

รายการ ปี 2561 ปี 2560

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัท 
(ร้อยละ) 

50.55 40.84

8.อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัท                
หลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

53.21 42.99

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561



วาระที่ 4

วันที่ ก าหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ก าหนดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561



วาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ 
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ         
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้



วาระที่ 4

1. จัดสรรก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2561 จ านวน 33,035,120 บาท
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 149,101,040 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.98 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท



วาระที่ 4

2. ใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ของปี 2561 นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท จ านวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท
ใน 12 เดือน ของปี 2561 จ านวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท โดยจะจา่ยให้แก่ผูถ้ือหุ้นที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวัน
ก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปนัผล
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



วาระที่ 4

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง          
ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก             
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้”



วาระที่ 5
ส าหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

2. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

ส าหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย 
รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก ากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา



วาระที่ 5

พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



วาระที่ 5
พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ (อายุ 75 ปี)
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง 

: ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ

สัดส่วนหุ้นที่ถอื : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน

ความเชี่ยวชาญ : รัฐศาสตร,์ ความมั่นคง, การบริหาร, การจัดการองค์กร
ขนาดใหญ่, การก ากับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2561

: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คร้ัง

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการที่เป็นบริษัท                  
จดทะเบียน

: กรรมการบริษัท
บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส ์จ ากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความ                                                                                                          
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง



วาระที่ 5

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ (อายุ 63 ปี)
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง 

: กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

สัดส่วนหุ้นที่ถอื : จ านวน 20,000 หุ้น 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Universite de Paris

ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Universite de Paris

ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Universite de Paris

ความเชี่ยวชาญ : การค้าระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจัดการองค์กร       
ขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การก าหนดนโยบายและ
วางแผนกลยุทธ์, การต่างประเทศ, การตลาด, การก ากับดูแล
กิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2561

: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 คร้ัง
คณะกรรมการสรรหา 7/7 คร้ัง
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คร้ัง

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการที่เป็นบริษัท                  
จดทะเบียน

: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 
จ ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความ                                                                                                          
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง



วาระที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการก ากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ (อายุ 56 ปี)
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตัง้ 

: กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : จ านวน 20,000 หุ้น 

คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. (Manufacturing Engineering)
Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

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

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์  M.Ed. (Physics)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ B.Ed. (Physics)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเช่ียวชาญ : ธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ, การบริหาร, 
การจัดการองค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, 
การก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์, 
การก ากับดูแลกจิการ, การบริหารความเสี่ยง,        
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลติ และ Supply Chain

การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2561

: คณะกรรมการบริษัท 10/10 คร้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 คร้ัง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 4/4 คร้ัง
คณะกรรมการสรรหา 7/7 คร้ัง
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คร้ัง

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการที่เป็นบริษัท                  
จดทะเบียน

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความ                                                                                                          
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง



วาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่          
ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2562



วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้



วาระที่ 6 ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ยประชุม (เท่ากับ ปี 2561)

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนประจ า
(บาท/เดือน/คน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง/คน)

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 60,000 40,000 12,500 10,000

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร 40,000 20,000 10,000 10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000 10,000 10,000

หมายเหตุ :- ค่าเบี้ยประชมุจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



วาระที่ 6 ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ยประชุม (เท่ากับ ปี 2561)

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนประจ า
(บาท/เดือน/คน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง/คน)

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

3. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ - ไม่มี - - ไม่มี - 12,500 10,000

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   
ค่าตอบแทน

- ไม่มี - - ไม่มี - 12,500 10,000

หมายเหตุ :- ค่าเบี้ยประชมุจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



วาระที่ 6 ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส (เท่ากับ ปี 2561)

จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ
รวมกันแล้วจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี
โดยประธาน จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ



วาระที่ 6 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับ ปี 2561)

- ค่าเดินทาง 
ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง
* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

- ประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (D&O)
วงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)



วาระที่ 6
ความเห็นคณะกรรมการ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ          
แต่ละรายจะได้รับตามที่น าเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2562



วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  ผู้สอบบัญชี ในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ 
และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุน           
การด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท           
ให้พิจารณา เพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี      
คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



วาระที่ 7

ล าดับ ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข 4599 หรือ

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 6552 หรือ

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795



วาระที่ 7

ค่าธรรมเนียม ปี 2562 ปี 2561

ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 4,336,000 4,132,000

ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,581,000 1,362,000

ค่าบริการอื่น (บาท) ไม่มี ไม่มี

รวมทั้งสิ้น 5,917,000 5,494,000
*ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณรายการค้า
ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 



วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี           
คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด             
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงิน 5,917,00 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงาน               
สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้



วาระที่ 7

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี



THANK YOU


