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ไม่ใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

เครื่องดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER

ป้ายทางหนีไฟ

EXIT SIGN

เส้นทางอพยพ

EVACUATION WAY

คุณอยู่ตรงน้ี

YOU ARE HERE

แผนผังอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟ อาคาร CW TOWER A ชั้น 44

(EMERGENCY  EQUIPMENT & EVACUATION  MAP 44th FLOOR, CW TOWER A)

VIP2 PUN

THAI

MAX

MART



มาตรการป้องกัน 

COVID-19

ไม่เกิน 20 คน (นับรวมกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 
โดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนก่อน จะมีสิทธิ์ได้ เข้า
ห้องประชุมก่อน (หรือหลักการ First Come First Served) 

จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม01

โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล เพื่อตรวจสอบอาการไข้ ไอ 
หอบเหนื่อย เป็นหวัด ณ บริเวณหน้าห้องประชุม และส าหรับการ
เข้าแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 
บริษัทจะจัดให้มีการยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 

จัดตั้งจุดคัดกรอง02



มาตรการป้องกัน 

COVID-19

โต๊ะ และ/หรือเก้าอี้ในห้องประชุมจัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 
2 เมตร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งให้เป็นไปตามล าดับ
การลงทะเบียน โดยจะมีการก าหนดหมายเลขที่นั่ง และขอความ
ร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว และงดการย้าย
ทีน่ั่ง หรือการเข้า-ออกห้องประชุมในระหว่างการประชุม

การจัดที่นั่ง03

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
อย่างเคร่งครัด และตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และในสถานที่
จัดการประชุม และท าความสะอาดมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าห้องประชุม 

สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า04



มาตรการป้องกัน 

COVID-19

ผู้เข้าร่วมประชุมควรพูดคุยเท่าที่จ าเป็น โดยใช้ระดับเสียงปกติ
ไม่ควรตะโกน หรือเปิดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในขณะอยู่ใน
สถานที่จัดการประชุม และเลี่ยงไอ จามใกล้ผู้อ่ืน

งดเว้นการพูดคุย หรือใกล้ชิดกัน06

เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ผ่านการใชไ้มโครโฟนในวันประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่อาจมีค าถาม
เกี่ยวกับวาระการประชุม กรุณาเขียนค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร 
และน าส่งที่จุดลงทะเบียน หรือน าส่งในห้องประชุม

งดเว้นการใช้ไมโครโฟน05



มาตรการป้องกัน 

COVID-19

บริษัทจะจัดเตรียมน้ าดื่มไว้เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม และงดเว้น
การแจกอาหารว่าง นอกจากนี้ บริษัทใคร่ขอให้ท่านงดเว้น
การรับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยูภ่ายในห้องประชุม

งดเว้นการแจกอาหารว่าง07

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

การคัดกรองผู้เข้าประชุม08



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
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พลต ารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
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นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ



นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
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ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
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นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



นางฉัตรแก้ว คชเสนี
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร



นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท



P
T

G
 E

N
E

R
G

Y

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการก ากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
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นายไกรรวี ศิริกุล

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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นายรังสรรค์ พวงปราง

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
แทน นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ และประสงค์ที่จะไม่รับต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท



ผู้บริหารของบริษัท

PTG
ENERGY







ผู้สอบบัญชขีองบริษัท

PTG
ENERGY



นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ นายพงทวี รัตนะโกเศศ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์



ปรึกษากฎหมายของบริษัท

PTG
ENERGY



อภิสรา โชติคุณ
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



การออกเสียงลงคะแนน

เพื่อรับทราบ เพื่อพิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 2 วาระที่ 8

วาระที่ 1 วาระที่ 3 - 7
=

1 เสียง

1 หุ้น 



วาระที่ 
1, 3, 4, 5 และ 7

มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่ งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
นับคะแนนเสียงส าหรับวาระดังกล่าวนี้  บริษัทจะ ไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานใน
การค านวณคะแนนเสียง 



วาระที่ 6

ซึ่งเป็นวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยในการนับ
คะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียง
เป็นฐานในการค านวณคะแนน



วาระที่ 8

เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



เห็นด้วย

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
ยกเว้น ส าหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดย
เฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว
ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ส าหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระ
ดังกล่าว และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม



หากผู้ถือหุ ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ระเบียบวาระในการประชุมวาระใด บริษัทใคร่ขอให้ท่านน าส่งกระดาษค าถาม 
หรือข้อคิดเห็นที่จุดลงทะเบียน หรือน าส่งในห้องประชุม แทนการสอบถาม
ผ่านทางไมโครโฟน

กรุณาระบุชื่อ และนามสกุลในกระดาษค าถาม หรือข้อคิดเห็นดังกล่าว 
พร้อมทั้งระบุว่าเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563



วาระที่ 1

บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 1”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



วาระที่ 1
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2563



วาระที่ 2
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2” 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ
วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

PTG_AGM_TEM_IR_64 Rev.02.pptx
PTG_AGM_TEM_IR_64 Rev.02.pptx


“Enriching the quality of life, well-being and contentedness of the people we serve”
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TS มีก าไรสุทธิสูงสุด

เป็นประวัติการณ์

+5.9% YoY
และ+13.0% YoY

+376 ล้านบาท

1,906 ล้านบาท

ปริมาณการจ าหน่าย
น้ ามันและแก๊ส LPG 
เติบโต

มีส่วนแบ่งการตลาด
การจ าหน่ายน้ ามัน
ผ่านทุกช่องทาง
เป็นล าดับที่ 2

รับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากกิจการร่วมค้า

+21.9% YoY



AWARDS

“สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563” ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

ยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สถานีน้ ามนั

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายช่ือ 

“หุ้นยั่งยืน” (THSI) จากเวที SET AWARDS 2563



AGENDA
1

ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามัน
และแก๊ส LPG

2 อัพเดทธุรกิจของ PTG

3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4 ผลประกอบการทางการเงิน



ภาพรวมอุตสาหกรรม
น้ ามันและแก๊ส LPG



ท่ีมา: WTI crude oil macro trend และ EPPO
45

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันโลกและราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล B7

WTI (ดอลลาร/์บาเรล) ราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B7 (บาท/ลิตร)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร)์
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WTI Exchange rate Retail Diesel B7 Price

29.97 – 33.26

11.01 – 64.49

17.39 – 27.89



4,262 4,266 4,437 
16,633 16,788 2,610 2,767 2,659 

10,158 10,058 
6,872 7,033 7,096 

26,791 26,846 

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

น ้ำมันเบนซิน
น ้ำมันดีเซล

46

5,871 5,764 5,983 
23,516 23,230 3,016 3,139 3,072 

11,751 11,607 

8,887 8,903 9,055 

35,267 34,837 

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

น ้ำมันเบนซิน
น ้ำมันดีเซล

ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านสถานีบริการ

หน่วย: ล้านลิตร

+1.7%QoQ
+1.9% YoY

+0.9% QoQ
+3.3% YoY

+0.2% YoY

-1.2% YoY

• ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านช่องทางสถานีบริการลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 
2563 เช่นเดียวกับภาพรวมการใช้น้ ามันผ่านทุกช่องทาง และกลับมาเติบโต
ในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกัน

• ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านสถานีบริการในปี 2563 ค่อนข้างคงที่เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 นั้น ถูกชดเชยด้วย
ราคาน้ ามันที่ลดลง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

• ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ภาพรวมปริมาณการใช้น้ ามันผ่านทุกช่องทาง
ลดลงกว่า 5% จากปีก่อน จากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19
โดยกลับมาฟ้ืนตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง จากการคลายมาตรการล็อกดาวน์

• ท าให้ปริมาณการใช้น้ ามันในปี 2563 ลดลงเล็กน้อยที่ 1.2% จากปีก่อน
เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศที่ลดลง 6.6% จากปีก่อน เนื่องจากน้ ามันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและการขับเคลี่อนเศรษฐกิจ

ปริมาณการใช้น้ ามันผ่านทุกช่องทาง

ปริมาณการใช้น้ ามันของประเทศไทย

ท่ีมา: Department of Energy Business

หน่วย: ล้านลิตร



455 357 347 1,894 1,354 

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

304 274 304 1,205 1,118 

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

1,760 1,584 1,643 

7,034 6,235 

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

+3.7% QoQ
-6.7 YoY

-11.4% YoY

• ปริมาณการใช้ LPG ในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน โดยหลักมาจาก
ปริมาณการใช้ LPG รถยนต์ที่ลดลง เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยว
ที ่ลดลงในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 และการเปลี ่ยน
ผล ิตภ ัณฑ์จาก LPG เป ็นน้ าม ัน เมื ่อ ร าคาน้ าม ันลดลง อย่า งมี
นัยส าคัญ

• ในขณะที่ปริมาณการใช้ LPG ครัวเรือนและอุตสาหกรรมลดลง
4.3% และ 7.2% จากปีก่อนตามล าดับ จากกิจกรรมทาเศรษฐกิจ
ที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19

1,002 953 992 3,934 3,763 

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

-2.8% QoQ
-23.6% YoY

-28.5% YoY

+4.1% QoQ
-1.0% YoY

-4.3% YoY

47

LPG ครัวเรือน

ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ของประเทศไทย

LPG รถยนต์ LPG อุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านทุกช่องทาง

ครัวเรือน
60%

รถยน
ต์

22%

อุตสา
หกรร
ม…
2563

+10.8% QoQ
-0.1% YoY

-7.2% YoY

ท่ีมา: Department of Energy Business

หน่วย: ล้านลิตร

หน่วย: ล้านลิตร หน่วย: ล้านลิตร หน่วย: ล้านลิตร



อัพเดทธุรกิจของ
PTG



896 870 950

3,361 3,602
345 362 354

1,320 1,357

1,240 1,232 1,304

4,681 4,959

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน

+5.9% YoY

49

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามัน

การเติบโตปริมาณจ าหน่ายน้ ามันต่อสาขา 0.9% YoY 

การเติบโตของจ านวนสถานีบริการน้ ามัน 2.4% YoY

ขายส่ง
4.4%

สถานีบริการ
95.6%

2563
ผ่านสถานีบริการ
เติบโต +8.1% YoY

ปี 2563

ผ่านการขายส่ง
ลดลง –26.2% YoY

ปี 2563

น้ ามันดีเซล ปี 2563
เติบโต +7.2% YoY

น้ ามันเบนซิน ปี 2563
เติบโต +2.8% YoY

+5.9% QoQ
+5.2% YoY

หน่วย: ล้านลิตร
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ส่วนแบ่งการตลาดน้ ามันเป็นอันดับ 2

ส่วนแบ่งการตลาดน้ ามันผ่านทุกช่องทาง ส่วนแบ่งการตลาดน้ ามันผ่านสถานีบริการ

40.1%

14.2%
12.8%

12.8%

10.2%
6.8%

1.3% 1.8%

2563
38.2%

13.9%
13.3%

12.7%

11.1%
6.5%

1.4% 2.9%

2562

ปริมาณการใช้น้ ามันรวม
35,267 ล้านลิตร

ปริมาณการใช้น้ ามันรวม
34,837 ล้านลิตร

39.5%

16.0%
13.9%

11.5%

11.9%
4.0%

1.6% 0.0%

2562
40.6%

17.0%

15.0%

11.2%

10.6%
4.0%

1.5% 0.0%

2563

ปริมาณการใชน้้ ามัน
ผ่านสถานีบริการ
26,791 ล้านลิตร

ปริมาณการใชน้้ ามัน
ผ่านสถานีบริการ
26,846 ล้านลิตร

ท่ีมา: Department of Energy Business และบริษัท



ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ
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ปริมาณการจ าหน่ายและส่วนแบ่งการตลาดแก๊ส LPG รถยนต์

38 41 43

134 152

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

+13.0% YoY

การเติบโตปริมาณจ าหน่ายน้ ามันต่อสาขา -15.9% YoY 

การขยายสถานีบริการแก๊ส LPG* ในปี 2563 12.6% YoY

*สถานีบริการ LPG stand alone และ mixed ท่ีมา: Department of Energy Business และบริษัท

20.7
%

18.6
%

16.7%
11.0%

10.4
%

7.3%

15.3
%

2562

22.1%

17.7%

16.6%
11.5%

11.1%

10.5%

10.4%

2563

ปริมาณการใช้แก๊ส LPG 
ผ่านสถานีบริการ
1,894 ล้านลิตร 

ปริมาณการใช้แก๊ส LPG 
ผ่านสถานีบริการ
1,354 ล้านลิตร

+4.4% QoQ
+12.5% YoY

หน่วย: ล้านลิตร

ส่วนแบ่งการตลาดแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ



261
ภาคตะวันตก
254

2,094 สถานี
การกระจายตัว
ของสถานีบริการ

น้ ามันและแก๊ส LPG

Oil COCO
Oil DODO

1,602
286

81
stand alone

MIXED 125
52

4Q63

4Q62

กทม.และปริมณฑล
159 174

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
628 645

ภาคเหนือ
431 434

ภาคกลาง
132125

246
ภาคใต้

241

ภาคตะวันออก
189 202

31%

21%

13%

12%

10%

8%

6%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

กทม.และปริมณฑล

ภาคกลาง



756 จุดบริการ

สาขา
220

จุดบริการ
31

สาขา
60

สาขา
274

สาขา
16

สาขา
9

สาขา
47

สาขา
99



735.9
1,081.6 1,113.4 

2561 2562 2563

+2.9% YoY

278.7 355.7 395.7

2561 2562 2563

+11.2% YoY

การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil

หน่วย: ล้านบาท

กาแฟพันธุ์ไทย ร้านสะดวกซื้อ Max Mart

หน่วย: ล้านบาท
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+0.3% YoY

133.2
209.6 210.3

2561 2562 2563
*รายได้จากธุรกิจ Non-Oil อื่น รวมการจ าหน่ายน้ ามันเคร่ือง ธุรกิจขนส่ง และการบริหารพื้นท่ีเชิงพาณิชย์

+22.7% YoY

560.7 630.9
773.9

2561 2562 2563

การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil

หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ Autobacs ธุรกิจ Non-Oil อื่น
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1,706.6 
1,890.3 

2562 2563

+10.8% YoY

961.4

6,476.3 

2562 2563

การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil

+573.6% YoYหน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

ธุรกิจ LPG Palm Complex

56



พัฒนาการที่ส าคัญในปี 2563



รักษาการ
เติบโตของ
ธุรกิจน้ ามัน

ขยายการเติบโตใน
ธุรกิจพลังงาน

สะอาด ต่อยอดและ
เติบโตในธุรกิจ 

Non-Oil

โอกาสการเติบโตในอนาคต
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PT ปากช่อง 3
จ.นครราชสีมา

PT  บางพระ 
จ.ชลบุรี

PT เขาย้อย
จ.เพชรบุรี

PT บ้านใต้
จ.กาญจนบุรี

PT พยุหคีรี 2
จ.นครสวรรค์

สถานีชาร์จประจุไฟฟ้า
• ร่วมมือกับ EGAT เปิดสถานีชาร์จ

ประจุไฟฟ้า
• รองรับเทคโนโลยยีานยนต์
• สนับสนุนการใชพ้ลงังานสะอาด

เป้าหมายการขยายการให้บริการ
• 30 สถานี ใน 13 จังหวัด ทั่วประเทศ 

ในปี 2564
• ครอบคลุมเส้นทางการเดินทาง และ

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ทุกๆ 150 
กิโลเมตร

สถานีชาร์จประจุไฟฟ้า
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Solar Rooftop และ Solar Farm

Solar Rooftop ในสถานีบริการน้ ามันและแก๊ส LPG
 ลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 0.19 ล้านบาท ต่อสถานี ต่อปี

 ลดประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย 33.4 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อสถานี ต่อปี

 ตั้งเป้าขยายการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ครอบคลุม

ขยายการเติบโตในธุรกิจ Solar Farm
 ต่อยอดจากประสบการณ์โครงการ Solar Rooftop

 สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

 ขยายการเติบโตไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน



โครงการโรงไฟฟ้าขยะที่อยู่ระหว่างการศึกษา
 โรงไฟฟ้าขนาดก าลังผลิต 6.5 เมกะวัตต์

 โครงการตั้งอยู่ที่  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ .หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

 ปริมาณขยะ 400 ตันต่อวัน

 เงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านบาท

 ตั้งเป้า IRR ที่ 12%

 อยู่ระหว่างรอกระทรวงพลังงานประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้า

 มองโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะในเทศบาลแห่งอ่ืน

61

โรงไฟฟ้าขยะ



62

อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล

ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน ขยายไปยังอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล



“ผลิตภัณฑ์จากชุมชน” “เชื่อมโยงทุกคนเข้าถึงชีวิตที่ 
‘อยู่ดีมีสุข’ ในทุกช่วงชีวิต” 

“สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่ม
จากผลิตภัณฑ์ชุมชน”

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม



5.6 7.7 10.2 12.6 14.8

2559 2560 2561 2562 2563

สมาชิกบัตร PT MAX
หน่วย: ล้านสมาชิก



เป้าหมายปี 2564

65

ธุรกิจหลัก
น้ ามัน

NON-OIL

2,030

870
LPG&MIX 260

น้ ามัน

LPG
+8-12% YoY

+15-20% YoY

+10-15% YoY

ธุรกิจน้ ามัน

ธุรกิจ Non-Oil

ธุรกิจใหม่

3,500 MB

500 MB

500 MB

4,000-4,500 ล้านบาท

งบประมาณการลงทุน

รวม



กิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม



บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ฟรี 

“PT ตู้ปันสุข ปันน้ าใจ”

มอบน้ าดื่มให้ประชาชน
ในช่วงการระบาดของ 

COVID-19

ค่ายอาสา PT ท าจริงไม่ทิ้งกัน

โครงการเก็บขยะ
ริมชายหาด

โครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ 

โครงการสร้างฝาย
ชลประทาน 



มอบน้ าดื่มให้
โรงพยาบาลต่างๆ 
ทั่วประเทศ ในช่วง
การระบาดของ 

COVID-19



ผลประกอบการ
ทางการเงิน



2,502 2,720 2,904 
9,900 10,599 

8.0% 10.7% 10.4% 8.2% 10.1%

-5.0%

5.0%

0

5,000

10,000

4Q62 3Q63 4Q62 2562 2563

ก าไรขั้นต้น อัตราก าไรขั้นต้น

ธุรกิจน้ ามัน, 
88.5%

ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม

, 2.6%

ธุรกิจ LPG, 
4.3% ธุรกิจร้าน

สะดวกซื้อและ
อื่นๆ, 4.6%

2563

• รายได้ในปี 2563 ลดลงจากปีที่แล้วโดยหลักมาจากธุรกิจน้ ามัน 
เนื่องจากราคาขายน้ ามันลดลงโดยเฉลี่ย 16.0% จากปีที่แล้วแม้ว่า
ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันจะเพิ่มข้ึน 5.9% จากปีที่แล้ว

• รายได้จากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีที่แล้ว จากการเติบโต
ของรายได้ของธุรกิจ LPG และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ในขณะที่รายได้
ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลง เนื่องจากการปิดสาขา Coffee 
World ในบางพื้นที่

ธุรกิจ
น้ ามัน, 
96.0%

ธุรกิจ Non-Oil*, 
4.0%

2563
31,134 25,415 28,001

120,292
105,078

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

+10.2% QoQ
-10.1% YoY 6.7%   QoQ

+16.1%   YoY

-12.6% YoY

+7.1% YoY

• ในปี 2563 ค่าการตลาดยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และปริมาณ
การขายน้ ามันยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ก าไรขั้นต้นเติบโตขึ้น

• ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสัดส่วน11.5% ของก าไรขั้นต้น
ทั้งหมดของ PTG โดยเพิ่มขึ้น 5.7% จากปีที่แล้ว

• PTG ยังคงขยายธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มส่วนก าไรจาก
ธุรกิจ Non-Oil
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รายได้ ก าไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

*ธุรกิจ Non-Oil รวมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ LPG ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุกิจขนส่ง การจ าหน่ายน้ ามันเครื่อง และรายได้อื่น



1,307 1,653 1,806 

5,269 6,315 

4.2%
6.5% 6.5%

4.4%
6.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

EBITDA อัตราส่วน EBITDA

360 513 676 
1,563 1,906

1.2%
2.0% 2.4%

1.3%
1.8%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563
ก าไรสุทธิรวม อัตราก าไรสุทธิรวม

• EBITDA ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เป็นผลจากการเติบโตของ
ปริมาณการขายน้ ามัน ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้า และนโยบาย
การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธภาพ

• PTG มี EBITDA เติบโต 19.9% จากปีที่แล้วสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่ 10-15%

• ก าไรสุทธิรวมในปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ปัจจัยเดียวกับการเติบโตของ EBITDA

• ในปีนี้  PTG มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าทั้งสิ้น
376 ล้านบาท

• อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงรายงานทางการเงินตาม TFRS 16 ส่งผลให้
ก าไรสุทธิรวมลดลง 239 ล้านบาท
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+19.9% YoY

+9.2% QoQ
+38.2%   YoY +31.8%   QoQ

+87.78%   YoY

+21.9% YoY

EBITDA ก าไรสุทธิรวม
หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท
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110

1,705
244

268
2,769

1,711

1,104 304

239

4,227 3,988

239

2563 (TFRS 16) 2563 (แบบเดิม) ผลกระทบ

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน

ค่าเช่า

ค่าบริการ

ค่าเส่ือมราคา

ต้นทุนทางการเงิน

ผลกระทบ

หน่วย: ล้านบาท

• TFRS 16 มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของ PTG จากการบันทึก
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สิน
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน แทนการบันทึกค่าเช่า

• การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิรวมปี 2563 
จ านวน 239 ล้านบาท ซ่ึงหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าว จะท าให้ PTG มีก าไรสุทธิรวม 2,145 ล้านบาท
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งบแสดงฐานะการเงิน

1,038 
6,707 

942 
7,980 2,217 

3,050 

2,088 

2,283 2,207 

5,779 

2,545 

3,920 

11,821 

387 

10,853 

19,529 

3,153 6,346 

-

7,759 
383 

23,662 

567 2,216 - 1,947 

2562 2563

22,652 42,037สินทรัพย์อื่น

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงิดสด

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุน

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สิทธกิารเช่า และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

• สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ TFRS 16 ซึ่งเป็นการบันทึกสินทรัพย์
สิทธิการใช้แทนสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงสินค้าคงเหลือ ลดลงเนื่องจากราคาน้ ามันที่
ลดลง

• การรับรู้ก าไรจากกิจการร่วมค้า (ปาล์มคอมเพล็กซ์) ส่งผลให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น

• หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ TFRS 16 ซ่ึงต้องบันทึกหนี้สินตาม
สัญญาเช่าและสิทธิในต่ออายุสัญญาของการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจใน
งบแสดงฐานะการเงิน

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง โดยหลักมาจากต้นทุนราคาน้ ามันที่ลดลง
• เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น จากการออกหุ้นกู้ 2 ชุด จ านวน 2,000 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืมร ะยะสั้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

หนี้สินอื่น

หน่วย: ล้านบาท
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สินทรัพย์ 2563 2562 ผลกระทบ
สิทธิการเช่า และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - 3,914 (3,914)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สินทรัพย์ใหม)่ 23,662 - 23,662
สินทรัพย์อ่ืน 18,376 18,738 
สินทรัพย์รวม 42,037 22,652 19,386

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 ผลกระทบ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก าหนดใน 1 ปี 582 171 411
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18,946 216 18,870
หน้ีสินอ่ืน 14,529 15,557 
หนี้สินรวม 34,057 15,944 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,980 6,707 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 42,037 22,652 17,966

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: ล้านบาท



6.6% 6.6% 8.4% 7.2% 5.9%

11.0% 13.0%
9.4%

23.6%
29.3%

36.8%

25.7% 26.0%

4Q62 3Q63 4Q63 2562 2563

ROA ROA ไม่รวม TFRS16 ROE

1.46

3.84 3.71

1.36 1.34

4Q62 3Q63 4Q63

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่รวม TFRS16

• อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 
3.71 เท่า เนื่องจากการบันทึกสัญญาเช่าและสิทธิในต่ออายุสัญญา
ตาม TFRS 16

• PTG ระบุเงื่อนไขในการค านวณอัตราส่วนหนี้สินตามสัญญากับ
สถานบันการเงินและผู้ถือให้กู้ให้ชัดเจน โดยหนี้สินที่น ามาค านวณ
ไมร่วมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากผลกระทบของ TFRS 16
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• ROE ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ตามก าไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้น
• ROA ในปี 2563 มีอัตราส่วนเพียง 5.9% เท่านั้น เนื่องจากมี

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 23,662 ล้านบาท จากการ
ปรับปรุงรายงานทางการเงินตาม TFRS 16

• อย่างไรก็ตาม PTG ยังคงขยายการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในการท าก าไรของบริษัท

ความสามารถในการท าก าไร โครงสร้างทางการเงิน

หน่วย: เท่า



6.40 8.05 

0.89 1.07 

16.62 14.89 

(9.33)
(5.77)

2562 2563

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ ระยะเวลารับช าระสินค้า

ระยะเวลาช าระค่าสินค้า วงจรเงินสด

• เนื่องจาก PTG บริหารจัดการ supply chain ของตัวเองท าให้สามารถ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• PTG ยังคงมีวงจรเงินสดติดลบ 5.77 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาวงจรเงินสด
สั้นลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากระยะเวลาสินค้าคงคลังที่ยาวขึ้น และรอบ
การช าระเงินของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่สั้นลง เพื่อช่วยเหลือคู่ค้า
ในช่วงการระบาดของ COVID-19

• PTG มีเงินสดจ่ายส าหรับกิจกรรมการลงทุนสุทธิ (CFI) 1,924 ล้าน
บาท ต่ ากว่างบประมาณการลงทุนที่ตั้งไว้ที่ 3,000 – 3,500 ล้านบาท 
เนื่องจากนโยบายคัดสรรการลงทุนที่เข้มงวด

• นอกจากนี้ PTG ยังตั้งเป้าลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืม ท าให้ PTG
จ่ายช าระเงินสดส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ (CFF) จ านวน 982 
ล้านบาท
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วงจรเงินสด กระแสเงินสด
หน่วย: วัน หน่วย: ล้านบาท



 กรณีพนักงานมีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มีรายงานการ
ติดเช้ือ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และกักตัว 14 วัน พร้อมทั้ง
รายงานผลการสังเกตอาการตลอดระยะเวลากักตัว 
โดยห้ามเข้าพื้นที่บริษัทหรือพบกับพนักงานคนอื่น

 กรณีมีความจ าเป็นต้องประชุม อบรม สัมมนา
ให้ด าเนินการผ่าน Video Conference ทุกกรณี

 ให้พนักงานแต่ละหน่วยงาน Work from 
Home ไม่น้อยกว่า 75% ของพนักงานใน
ส่วนงาน

 ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตรทุกพื้นที่ และล้างมือด้วย
เจลแอลกอล์ฮอล์

 งดเชิญบุคคลภายนอกเข้าประชุมที่บริษัท

 ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือพ้ืนที่ส านักงาน
 มีการทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพื่อรองรับ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 
COVID-19 เช่น การ Lockdown

มาตรการจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 มีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) ที่รวมกรณีการ แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19  



 ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยและจัดหาอุปกรณ์ในการ

ป้องกันการติดเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ เครื่องวัดอุณหภูมิ จุดคัดกรอง

 แจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน 

มาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

 บริการฉีดพ้นฆ่าเช้ือCOVID-19

ให้ลูกค้าฟรี 

 จัดโครงการตู้ปันสุขในสถานีบริการ

น้ ามัน PT

 แจกข้าวกล่องให้คนในชุมชนบริเวณ

สถานีบริการน้ ามัน เพื่อแบ่งปัน

สิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต



ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศใช้นโยบาย
การต่อต้านการทุจริต และ
สื่อสารแก่บุคลากรภายใน
และภายนอกองค์กร

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ

ได้รับการรับรอง CAC 
คร้ังที่ 1

ได้รับการรับรอง CAC
คร้ังที่ 2

ต่ออายุการรับรอง CAC 
คร้ังที่ 3

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้รับการต่ออายุรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2564

2558 2564

2557 2561



• บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ 

• จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง และน านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ของบริษัทไปปฏิบัติ 



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยระบุ
ว่า “งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวม 
และฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมทั้ง ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน” จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
“สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2”



วาระที่ 3
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563



วาระที่ 4 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุน
ส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม 
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



วาระที่ 4
จากผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2563 จ านวน 762,349,433 บาท (เจ็ดร้อย
หกสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจาก ผล
การด าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2563 นับตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค์) จ านวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือนของปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 
835,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
109.53 (หนึ่งร้อยเก้าจุดห้าสาม) ของก าไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



วาระที่ 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
เรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563

รายการ ปี 2563 ปี 2562

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

2. ทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท) ไม่มี 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) ไม่มี 0.20

5.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.50 0.20



วาระที่ 4
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

เรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563

รายการ ปี 2563 ปี 2562

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

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสทุธิของบรษิัท (ร้อยละ) 109.53 112.48

8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสทุธิของบริษัทหลังหัก
ทุนส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

109.53 118.40



วาระที่ 4 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2563 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
จ านวน 1,670,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผล จากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2563 จ านวน
ทั้งสิ้น 835,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ความเห็นคณะกรรมการ



วาระที่ 4
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารองของบริษัทมีจ านวนครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ



วาระที่ 4 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



วาระที่ 5 ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 
ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



ล าดับที่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง

1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
กรรมการบริษทั/กรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการบริษทั

4. นายรังสรรค์ พวงปราง 
กรรมการบริษทั/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบรษิัท/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 5

ส าหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ



วาระที่ 5
ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ โครงสร้างของ
คณะกรรมการ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ผลงานของกรรมการที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน



วาระที่ 5

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : จ านวน 100,000 หุ้น 

คุณวุฒิการศึกษา :
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
บัญช/ีผู้สอบบัญช/ีการก ากับดูแลกิจการ/การบริหาร/
ธุรกิจน าเข้าและสง่ออก

การเข้าร่วมประชุมในป ี2563 :

คณะกรรมการบรษิัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบรษิัทรว่มกบัฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
กรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

วาระที่ 5

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ (อายุ 79 ปี)



วาระที่ 5

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ (อายุ 79 ปี)

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิัทอื่น 

กิจการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                                             

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง



วาระที่ 5

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง 

:
กรรมการบริษทั/กรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัท)

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : จ านวน 41,691,134 หุ้น 

คุณวุฒิการศึกษา :
บัญชีบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
การบริหาร/การจัดการองค์กรขนาดใหญ่/ธุรกิจพลังงาน/ธุรกจิ
ค้าปลีก/เศรษฐกิจ/การลงทุน/การก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์

การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2563

:

คณะกรรมการบรษิัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบรษิัทรว่มกบัฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

วาระที่ 5

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (อายุ 56 ปี)



วาระที่ 5

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (อายุ 56 ปี)

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิัทอื่น 

กิจการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                                             

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง



วาระที่ 5

นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่

ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน



ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง 

:
กรรมการบริษทั/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบรษิัท/
เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : จ านวน 2,680,200 หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา :
บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ความเชี่ยวชาญ :
บัญชีและการเงิน/การก ากบัดูแลกิจการ/การบรหิารความเสีย่ง/
การควบคุมภายใน

การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2563

:

คณะกรรมการบรษิัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง 
คณะกรรมการบรษิัทรว่มกบัฝ่ายจัด 1/1 ครั้ง
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

วาระที่ 5

นายรังสรรค์ พวงปราง (อายุ 55 ปี)



วาระที่ 5

นายรังสรรค์ พวงปราง (อายุ 55 ปี)

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิัทอื่น 

กิจการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                                             

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง



วาระที่ 5
ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่งแล้วจะมีผลให้ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ ด ารงเพียง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะไม่ ได้ด ารงอื่นๆ ในต าแหน่ง
คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนส าหรับนายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ      
นายรังสรรค์ พวงปราง จะด ารงแหน่งกรรมการบริษัท และต าแหน่ง
เดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป โดยรายละเอียดการด ารงต าแหน่ง
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 



วาระที่ 5
ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง 



ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง 

: กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐกจิดิจิทัล

การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2563

:
ไม่มี เนื่องจากเป็นกรรมการใหมโ่ดยเสนอให้แต่งตั้งแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5

ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร (อายุ 44 ปี)



วาระที่ 5 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิัทอื่น 

กิจการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท 
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                                             

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง

ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร (อายุ 44 ปี)



วาระที่ 5 คณะกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ เสียไม่ ได้ เข้าร่วมพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564



วาระที่ 6

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



วาระที่ 6

การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 ได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และ
ผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอส าหรับการจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสร้าง
ประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่มากเกินควร ทั้งนี้ บริษัทก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ ในธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



วาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามอัตราที่เสนอ 
พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนประจ า
(บาท/เดือน/คน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง/คน)

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

คณะกรรมการบรษิัท 60,000 40,000
18,750

(เพิ่มขึ้นจากเดิม
6,250 บาท)

15,000
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

1. คณะกรรมการบริหาร 40,000 20,000
15,000

(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

15,000
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000
15,000

(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

15,000
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

วาระที่ 6

การเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประชุม 

หมายเหตุ :- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเทา่น้ัน



คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนประจ า
(บาท/เดือน/คน)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง/คน)

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

3. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ - ไม่มี - - ไม่มี -
18,000

(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,500 บาท)

15,000
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

4. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

- ไม่มี - - ไม่มี -
18,000

(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,500 บาท)

15,000
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)

วาระที่ 6

การเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประชุม 

หมายเหตุ :- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเทา่น้ัน



วาระที่ 6
จะได้รับตามจ านวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัท
อื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจ านวน
ไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี โดยประธานจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 
ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ

ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส  (เท่ากับปี 2563)



วาระที่ 6
ค่าเดินทาง 

ช าระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง
*ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

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

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2563)



วาระที่ 6
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละรายจะได้รับตามที่น าเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564



วาระที่ 7 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน
มีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณา 
เพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



วาระที่ 7
รายชื่อผู้สอบบัญชี  

ล าดับ ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 6552 หรือ

2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 หรือ

3. นางสาววรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ 8435

4. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ 10456



วาระที่ 7
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าธรรมเนียม ปี 2564 ปี 2563

ค่าสอบบัญชีประจ าปี (บาท) 5,652,000 5,715,000

ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส (บาท) 1,950,000 1,791,000

ค่าบริการอื่น (บาท) ไม่มี ไม่มี

รวมทั้งสิ้น 7,602,000 7,506,500

*ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95,000 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 



วาระที่ 7
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก บริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 
7,602,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงานสอบทาน และงบการเงินประจ า
ไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการ



วาระที่ 7 คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Thank You


