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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2557  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 
––––––––––– 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม    
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จัดฉายวิดีโอแนะน าความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และ 
ขอความร่วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ” 

เร่ิมการประชุม 
 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน 
ปันผล  ปตท. มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท  คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด  2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท   โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น  มาเข้าร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งสิ้น  4,568 ราย  โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,806 ราย  และ 
รับมอบฉันทะ 2,762 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น    1,817,397,942  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 63.63   ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท.   ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.   และยังคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป   
 นายปานปรีย์  พหิทธานุกร ประธานกรรมการ ปตท.  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 13  หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544  ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอด
มา  ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ด าเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร   เป็นบริษัท
พลังงานชั้นน าของประเทศไทย  ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  
และผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล   
 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและอยู่บนเวที รวม 15 ท่าน ดังนี้ 
กรรมการ 
 1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร   ประธานกรรมการ 
 2. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /  
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
3. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว     กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี /  
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
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4. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
5. นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ  กรรมการ 
6. นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  กรรมการ 
7. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์      กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  /  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
9. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
10. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
11. นายอินสอน  บัวเขียว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
12.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา / 
                                                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการ 3 ท่าน คือ นายสมชัย สัจจพงษ์  นายมนตรี โสตางกูร ติดปฏิบัติราชการต่างประเทศ และนายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ ติดภารกิจประชุมด่วนกับรักษาการนายกรัฐมนตรีฯ 
ผู้บริหาร 
  1.  นายสุรงค์  บูลกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
  2.  นายณัฐชาติ  จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
  3.  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 
นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท
กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย 

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ท่ีเข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ได้เรียนแนะน าผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
จ านวน  4 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวสุนันท ์วงศ์เมฆ 2. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ 3. นางสาวจินตนา  ฉายากุลและ  
4. นางสาวกรรณิกา  แสงธีระวัฒน์พร  และ ขอแจ้งชื่อผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 4 ท่าน คือ 
1.  นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า   2. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ  จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จ ากัด    
3. นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค และ  4.  นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ   จากบริษัท อัลเลนแอนด์ โอเวอร่ี  
(ไทยแลนด์) จ ากัด   เป็นผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน 
 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า  ปตท. ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่ 10  มีนาคม 2557   รวมทั้ง ปตท.  
ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท.  เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของบริษัท เพื่อรับเลือกแต่งต้ังเป็นกรรมการด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเข้ามาและเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอให้นางวันทนีย์  จารึก  เลขานุการบริษัท  ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้ 
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 นางวันทนีย์  จารึก  เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลง
มติในแต่ละวาระ ดังนี้  

 -  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ   หรือรับมอบฉันทะมา   และสามารถ
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ
ฉันทะมา   โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 

 -  การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย  หรือ 
งดออกเสียง ดังกล่าว  มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเร่ืองคะแนนเสียง 
ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียงก่อน  จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี   ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน   
หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด   ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนน 
ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าแถวของท่าน 

 -  ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น  ๆ  ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม  ไปยืนที่ไมโครโฟน   
และยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต  กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม  หรือแสดงความเห็นด้วยทุกคร้ัง   
รวมทั้งกรุณาสอบถาม  หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ได้ใช้ 
สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่ไม่ตรงกับ 
วาระที่ก าลังพิจารณาอยู่   ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 
 -   นอกจากนี้ กรณีมีผู้สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ  ปตท. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับแปลค าถาม/ 
ข้อเสนอแนะ ให้เป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผู้บริหาร จะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 
ได้เขา้ใจทั่วกัน  แต่จะมีเจ้าหน้าที่แปลค าตอบของกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่ 
สอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว 

 อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน  
โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน   และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ 
ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน  โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก  เพื่อที่ ปตท. จะได้น าไปพิจารณา
ปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังต่อไป  และเรียนเชิญท่านประธานฯ  ด าเนินการประชุมต่อไป   

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย  7  
วาระ ตามล าดับ  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวันท่ี 11  
เมษายน 2556 

 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้น าส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2556   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งให้กับ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่  ซึ่งมี
ค าถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

 

นายพิจารณ์ สุขภารังษี 
ผู้ถือหุ้น 

สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ (นายปานปรีย์ฯ)  มีประวัติการท างานอย่างไร 

สามารถให้ความเห็นด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเร่ิมต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด 

2. ปตท. มีนโยบายการแต่งตั้งประธานกรรมการที่มีความเป็นอิสระและ
โปร่งใสหรือไม่ อย่างไร 

3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 หน้าที่ 4 ไม่มีการชี้แจง
ว่าเหตุใดนายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตประธานกรรมการ ปตท. จึงลาออก
จากการเป็นกรรมการ และไม่มีการจดบันทึกประเด็นทางการเมืองที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุดของนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 

4. การพิจารณาเงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ในรายงานการประชุมฯ หน้า 18 เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใด และ
กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพลังงานมีส่วนร่วมในการพิจารณา
หรือไม่ 

5. การสอบบัญชีรัฐวิสาหกิจโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
รายงานการประชุมฯ หน้า 23 เหตุใดจึงไม่ครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ทั้งหมด 

6. การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนประเภทโบนัสของกรรมการ ปตท. ใน
รายงานการประชุมหน้า 26 มีเหตุผลอย่างไร และผู้บริหาร
กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ปตท. ได้รับโบนัสที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ 

7. คณะกรรมการ ปตท. ควรพิจารณาจ ากัดการด ารงต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

8. เหตุใดจึงมีการเลือกตั้งกรรมการ ปตท. จากผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งใน
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บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมฯ หน้า 30 
9. เหตุใดจึงมีการแต่งต้ังนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ กรรมการบริษัท 

อินทัช จ ากัด (มหาชน)* เข้ามาเป็นกรรมการ ปตท. ตามที่ปรากฏใน
รายงานการประชุมฯ หน้า 30 และมีผู้บริหารบริษัทอินทัชฯ หรือบรษิัท
ในเครืออินทัชฯ ดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกับ ปตท. หรือไม่ 

หมายเหต ุ * บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริษัทเป็น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงดังนี้ 
1. ประวัติของประธานกรรมการ (นายปานปรีย์ฯ) ปรากฏในรายงาน

ประจ าปีแล้ว 
2. การลาออกจากต าแหน่งกรรมการของนายณอคุณฯ อดีตประธาน

กรรมการเป็นเหตุผลส่วนบุคคล 
3. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา

เงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็น
ประจ าปี และต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เพื่ออนุมัติ 
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งถือเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้รับข้อมูลและต้องออกจากที่ประชุม  เพื่อให้การ
พิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส 

4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ในการสอบทานงบการเงินของ
รัฐวิสาหกิจตามนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ใน พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 ส าหรับบริษัทที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท 

5. ผู้ถือหุ้นมีอ านาจพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น  แต่ในกรณีมีกรรมการลาออกระหว่างปีท าให้มีต าแหน่ง
กรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะท าหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก  

นายประเสริฐ  แก้วดวงเทียน 
ผู้ถือหุ้น 

สอบถามว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. มีความจ าเป็นต้องรับรองรายงานการ
ประชุมหรือไม่ เน่ืองจากประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่ง ได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่มีกฎหมายก าหนดให้รับรองรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

 

 



 - 6 - 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

เรียนชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. มี
แนวทางปฏิบัติเร่ืองการรับรองรายงานการประชุมที่แตกต่างกัน จึงขอรับ
ความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ต่อไป   

นางสาวเพียงพนอ  บุญกล่ า 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ 
มีการรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ไม่มี
บทบัญญัติว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  ดังนั้นการรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ จึงไม่มีผลในทางกฎหมาย 

นายธารา  ชลปราณี 
ผู้ถือหุ้น 

ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 และให้ความเห็น ดังนี้ 
1. ขอแก้ไขชื่อผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมฯ จาก “นายธรา  โสภาณี” 

เป็น “นายธารา  ชลปราณี” 
2. ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า 6 โดยขอตัดข้อความ  “แต่หากจะใช้

ค าว่าเข้าร่วมประชุม ก็ควรใช้กับผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น 
แต่มาเข้าประชุม” ออก เนื่องจากผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น ตั้งค าถาม และออกเสียงลงคะแนนใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
แตกต่างจาก “ผู้ที่มาร่วมประชุม” ซึ่งไม่มีสิทธิดังกล่าว 

3. ขอแก้ไขความเห็นเรื่องการน าแนวทางการลงคะแนนเสียงแบบ 
Cumulative Voting มาใช้ในการเลือกตั้งกรรมการ ในรายงานการ
ประชุมฯ หน้า 31 โดยขอตัดข้อความ “อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันแล้ว” 
ในข้อ 2. ออก และขอให้เติมข้อความในข้อ 3. “จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท” ต่อท้าย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และขออภัยผู้ถือหุ้น รวมทั้งมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ให้ถูกต้องด้วย 

นางฉวีวรรณ   
รังสิพราหมณกุล 
ผู้รับมอบฉันทะ 

สอบถามว่า ปตท.มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในองค์กร 
หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการ และหากว่าจ้างบุคคลภายนอก มีการจ่าย
ค่าตอบแทนเท่าใด  และมีการเปิดเผยรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้
ที่ใด 

นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียนชี้แจงว่า  ปตท. มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีพนักงานประมาณ 50 ราย ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านการปฏิบัติการและด้านการเงินตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ มีการจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพิ่มเติมหากมีกรณี
พิเศษ 
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นายประเสริฐ   
บุญสัมพันธ์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

เรียนชี้แจงประเด็นการเป็นกรรมการ ปตท. และบริษัท อินทัชฯ ว่า มี
ประสบการณ์จากการท างานกับ ปตท. มากว่า 30 ปี โดยด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท. 8 ปี มีความคุ้นเคยกับ
ธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ประจ าปี 2556 มีมติ
ให้ตนด ารงต าแหน่งกรรมการหลังจากพ้น ปตท. มาแล้วเกือบ 2 ปี ส าหรับการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้ง
หลังจากพ้นวาระการด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. เช่นกัน 

นายณัฐภพ  เจริญลาภ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรสอบถามให้ตรงตามระเบียบวาระที่ที่ประชุมก าลัง
พิจารณา 

นายทองอินทร์  แสงงาม 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1. ประธานฯ ควรก ากับการประชุมให้มีการสอบถามตรงตามระเบียบวาระ

ที่ที่ประชุมก าลังพิจารณา 
2. การเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน

ระยะเวลา 14 วันหลังจากการประชุม ไม่เหมาะส าหรับผู้ถือหุ้นสูงอายุที่
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซตไ์ด้  ปตท. ควรเพิ่มการส่ง
เอกสารรายงานการประชุมให้กับผู้ที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมโดยตรงเพื่อตรวจทาน และลดระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการ
ประชุม 

3. ปตท. ควรแจกอาหารกลางวันให้ผู้ที่มาลงทะเบียนเลย ไม่ต้องรอเวลา 
10.30 น. 

4. ปตท. ควรแจกของช าร่วยเป็นบัตรน้ ามันมูลค่า 1,000 บาท ให้เฉพาะผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากหน่วยงานก ากับดูแลขอความร่วมมือให้บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ลดหรือเลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
ปตท. จึงขอมอบของช าร่วยให้กับผู้มาประชุมเป็นแก้วกาแฟ Café Amazon 
คุณภาพระดับ Premium พร้อมกับถุงผ้ามูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพฯ  เพื่อร่วมท าการกุศลให้โรงพยาบาลรามาธิบดี 

นายฮั่งใช้  อคัควัสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1. ปตท. ควรพิจารณาก าหนดระเบียบวาระรับทราบรายงานการประชุม 

แทนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไป 
และพิจารณาส่งเอกสารรายงานการประชุมให้ผู้ที่สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อตรวจทานตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น 
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2. ผู้ถือหุ้นควรสอบถามอย่างกระชับ และไม่ควรน าประเด็นทางการเมือง
มาหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผศ.วิวัฒน์ชัย  กุลมาตย์ 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

ให้ความเห็น ดังนี้ 
1. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ ปตท. ท าก าไรได้น้อย  ขอให้ ปตท. 

พิจารณาด าเนินธุรกิจค้าน้ ามันโดยเจ้าหน้าที่ ปตท.เอง ไม่ต้องใช้ผู้ค้า
น้ ามันคนกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่าย 

2. ปตท. ควรพิจารณางดการท าทีมฟุตบอล เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรสูง เป็นการส่งเสริมการพนัน และไม่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น 

3. ปตท. ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มากกว่า 2,000 ล้านบาทในการโฆษณา เน่ืองจาก ปตท. ด าเนินธุรกิจ
แบบผูกขาด  และให้น ามาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแทน 

4. ตามที่มีการประชาสัมพันธ์ว่าแหล่งพลังงานของไทยก าลังจะหมด 
ดังนั้น ปตท. ซึ่งมีศักยภาพในการเข้าขุดเจาะส ารวจหาแหล่งพลังงาน
ใหม่ จึงควรเข้าร่วมการประมูลแปลงส ารวจแหล่งพลังงานของไทยที่
ก าลังจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างก าไรเทียบเท่าบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซียที่มี
ก าไรมากกว่า 300,000 ล้านบาท 

5. ประเทศไทยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาเร่ือง Carbon Credit และการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ ามันมาตรฐาน Euro 5 ควรใช้มาตรฐาน Euro 3 แบบ
เดียวกับประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากชาวบ้านไม่ได้ขับรถยนต์ราคาแพง 

6. ขอให้ผู้บริหารแก้ไขเร่ืองราคาหุ้นของ ปตท. ที่ลดลง และภาพลักษณ์
ของส านักงานใหญ่ที่มีการล้อมรั้วลวดหนามรอบอาคาร ท าให้นักลงทุน
เกิดความไม่มั่นใจ 

 
ประธานฯ   ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามเร่ือง

การด าเนินธุรกิจของ ปตท. ในระเบียบวาระที่ 2  และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น
ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่  1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีกจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 
11  เมษายน 2556  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
1.  เห็นด้วย 2,075,982,238 99.98 
2.  ไม่เห็นด้วย 55,494 0.00 
3.  งดออกเสียง 267,492 0.02 
หมายเหตุ : ในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน  258,907,282 หุ้น 
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ระเบียบวาระท่ี 2     พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัติ          
งบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้น าส่งรายงานประจ าปี 2556  งบการเงิน 
ประจ าปี 2556   และรายงานความยั่งยืน ปี 2556  ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า
แล้ว  จึงขอน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2556โดยผ่านทางวีดิทัศน์  
และหลังจากรับชมวีดิทัศน์แล้ว   ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  รายงานสรุปข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม   จากนั้น   
จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป 
(ฉายวีดีทัศน์ ประมาณ 10 นาที) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่  

เรียนชี้แจงว่าในปี 2556  ปตท. และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานปี 2556 เทียบกับ 
ปี 2555 ดังนี้ 
    - รายได้จากการขาย 2.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2 
 - ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายหรือ EBITDA 
จ านวน 228,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 0.5   
 - ก าไรสุทธิรวม 94,652 ล้านบาท โดยที่ร้อยละ 31 หรือจ านวน 29,166 ล้านบาท
เป็นส่วนที่เกิดจากการด าเนินงานของ ปตท. ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 69 หรือจ านวน 
65,486 ล้านบาท เป็นผลจากการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ทั้งนี้ก าไรสุทธิรวมลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 10 เป็นผลจาก    
 ผลการด าเนินงานที่ลดลงของ ปตท. สาเหตุหลักเน่ืองจาก 

 - หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการด าเนินงานลดลงจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ 
(Feed Cost) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณขายที่ลดลงจากเหตุโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 5 หยุดการผลิตจากอุบัติเหตุฟ้าผ่าตั้งแต่ 14 ส.ค. 2556    และผลขาดทุนจาก
การขาย NGV เพิ่มขึ้น อีกทั้งหน่วยธุรกิจน้ ามันก็มีผลการด าเนินงานลดลง เป็นผล
จากก าไรการขายกลุ่มน้ ามันดีเซล และเบนซินลดลงเน่ืองจากต้นทุน เอทานอล
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

 - อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปี
ก่อน 
 นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีผลการด าเนินงานภาพรวมที่ดี

ขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก  
- ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของ ปตท. สผ. ที่มีสาเหตุหลักจากปริมาณการขาย
เฉลี่ยและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ปิโตรเลียมลดลง  

 - ในขณะที่ผลการด าเนินงานลดลงเล็กน้อยจากกลุ่มธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี  
 :ธุรกิจการกลั่นมีค่าการกลั่น (GRM)  เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปี 2556 มีก าไร
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จากสต๊อกน้ ามัน ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามัน และส่วนต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) ของทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 โดยหลักจาก Spread Margin ที่ดีขึ้นของ Benzene, 
HDPE และ Polypropylene 

 : อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจการกลั่นและกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลการด าเนินงาน
ลดลง โดยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมบ ารุงโรง LDPE 
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) และอุบัติเหตุฟ้าผ่า
อุปกรณ์ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ของ ปตท. ท าให้ PTTGC ต้องลดก าลังการ
ผลิตของโรงปิโตรเคมี ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากกรณีน้ ามันร่ัวของ 
PTTGC ทั้งนี้ ทั้งกลุ่มธุรกิจการกลั่นและธุรกิจปิโตรเคมีมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ในขณะที่ปีก่อนมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงท าให้ผลการด าเนินงานโดยรวม
ลดลงเล็กน้อย 
 ในปี 2556  ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 305 

ล้านบาทลดลง 7,129 ล้านบาท จากปี 2555 และมีภาษีเงินได้ จ านวน 47,692 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 1,176  ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2556 
ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดลง  

 ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีดังนี้ 
ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555  
ร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 523,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยเป็น
การเพิ่มขึ้นของ 
  - ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 34,287 ล้านบาท 

     -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 20,759 ล้านบาท 
  : สินทรัพย์อื่นๆ จ านวน 537,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นผลมาจาก 
 - การลงทุนเพิ่มของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรที่อยู่ในระยะส ารวจและค่าความนิยมจากการซื้อบริษัท Natuna B.V  

  : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 740,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจาก 

- การลงทุนเพิ่มของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตของ
โครงการซอติก้า โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการบงกช โครงการ
อาทิตย์และโครงการนาทูน่า ซี เอ ซึ่งได้มาจากการซื้อบริษัท Natuna B.V ใน
เดือนธันวาคม 2556 
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- โครงการของ ปตท. ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการท่อนครสวรรค์และ
โครงการท่อเส้นที่ 4 ของ ปตท. 

 หนี้สินรวมมีจ านวน 978,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็นผลจาก 
- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 19,404  ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหน้ีการค้า 

ที่เพิ่มขึ้น 16,441  ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3,493 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
ที่เพิ่มขึ้น ของ ปตท.สผ.  

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 28,362 ล้านบาท 
- เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 

จ านวน  468,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,163  ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทและการออกหุ้นกู้สกุลเงิน
ต่างประเทศของ ปตท. และ ปตท.สผ. 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 823,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิปี 2556 
 ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. ยังคงมีโครงสร้างทาง

การเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี 
: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่ระดับ 
0.4 : 1  ซึ่งดีกว่านโยบายที่ ปตท. ก าหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า   
: หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.4 เท่า ดีกว่า
นโยบายที่ ปตท.ก าหนดคือต่ ากว่า 2 เท่า 
: และมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย อยู่ที่ระดับ 12.5 เท่า 

หมายเหต ุ: อัตราส่วนทางการเงินค านวณตามสูตรที่ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

ประธานฯ เรียนผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบ
ปี 2556 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจ าปี  และรายงานทางการเงิน  ที่ได้จัดส่ง
ให้ล่วงหน้า  พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และจากการรับชมวีดิทัศน์ “สรุปผล
การด าเนินงานในปี 2556”   รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 
2556   และพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
และรายงานผู้สอบบัญชี  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควร ในสาระ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  ใน
เล่มรายงานทางการเงิน  และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น
หรือไม่ ซึ่งมีค าถาม และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
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นายวีระ ไชยมโนวงศ์  
ผู้ถือหุ้น 

ให้ก าลังใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาให้บริษัทเจริญเติบโต และ
สอบถามดังนี้ 

1. เป้าหมายและแผนด าเนินธุรกิจของปี 2557 เป็นอย่างไร 
2. แนวโน้มของธุรกิจของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 เป็นอย่างไร 

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า ก าไรของปี 2556 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก าไรของปี 2555 เกิด 
จาก 2 ส่วนคือรายได้อื่นและก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และสอบถามดังนี้ 

1. อัตราแลกเปลี่ยนของปี 2556  และปี 2555 เป็นเท่าใด 
2. รายได้อื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33 หน้า 141 ลดลง

ประมาณ 3,000 ล้านบาทเกิดจากสาเหตุใด  

นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

สอบถามดังนี้ 
1. เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินเฉพาะกิจการ เหตุใดภาษีเงินได้จึงลดลงเป็น

สัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของก าไรที่ลดลง 
2.  ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย คือการวัดมูลค่าของโครงการ/

บริษัทใด เป็นการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) หรือไม่ 
3.  ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี คือการขาดทุนจากอะไร 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน ชี้แจง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. ในปี 2556 มีหลายเหตุการณ์กระทบการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัท

กลุ่ม ปตท.  เช่น เหตุการณ์ฟ้าผ่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5, เหตุการณ์ท่อ
น้ ามันร่ัวของ PTTGC เป็นต้น 

2. เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของ ปตท. คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเหตุการณ์ใดๆ โดยในปี 2557 ปตท. 
ยังคงด าเนินธุรกิจและลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การสร้างโครงข่ายทางพลังงาน เป็นต้น 

3. แนวโน้มของธุรกิจปี 2557 จะขึ้นกับราคาพลังงาน โดยช่วงต้นปี 2557 ที่
ผ่านมา ราคาน้ ามันยังคงทรงตัว ต้องติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อไป 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงิน 
 
 
 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลประกอบการประมาณร้อยละ10 โดยใน

ปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 30.75 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และในปี 
2556 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 32.95 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  
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2. สาเหตุที่ผลประกอบการลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาท เนื่องมาจาก 3 
ประเด็นใหญ่คือ 
2.1 อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน 
2.2 ราคาก๊าซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อต้นทุนในการผลิต LPG 
2.3 การตรึงราคา NGV ในขณะที่ยอดปริมาณการใช้ NGV เพิ่มมากขึ้น  

นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรท า CSR ในการบริจาคเงินเพื่อสร้างตึกให้กับโรงพยาบาล
พระมงกุฎฯ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี และ ปตท. ควรจัดการประชุม 
ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง เนื่องจาก ปตท. จัดการประชุมได้ดี 

นายทองอินทร์ แสงงาม 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็น ดังนี้ 
1. ในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 2 ควรแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายและก าไรสะสม 

รวมถึงจุดเด่นทางการเงินไว้ด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สะดวกศึกษา
จากรายงานประจ าปี หรือเปิด CD-ROM 

2.  ขอชมเชยการด าเนินงาน ถึงแม้ว่าผลก าไรจะลดลง  
3. ขอใหพ้ิจารณาเร่ืองการให้ผู้ถือหุ้นรับอาหารกลางวันได้ตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงิน 

เรียนชี้แจงว่า ภาษีเงินได้ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของก าไรที่ลดลง 
เน่ืองจากสาเหตุ คือ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง, การใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI  
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 

เรียนชี้แจงว่า การที่ให้ผู้ถือหุ้นรับอาหารกลางวันได้ต้ังแต่ 10.30น. เพียงเพื่อไม่
ต้องการให้เกิดความสับสนในการรับของช าร่วยและอาหารว่าง ทั้งนี้ขอรับความเห็น
ของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในเร่ืองการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายและก าไรสะสม รวมถึง
จุดเด่นทางการเงินในหนังสือเชิญประชุม 

นายจิรพันธ์ บัวบูชา 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามดังนี้ 
ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. การที่คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณา
ขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจ าปีของผู้สอบบัญชี ถือเป็น
การละเมิดความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีหรือไม่  และจากการประชุมมี
ข้อเสนอแนะใดบ้าง 

2. ขอทราบข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
3. การสอบทานรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นไป

ตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงอยากทราบว่ามี
มาตรฐานการบัญชีที่ไม่รับรองหรือไม่ 
และตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินนั้น มีความ
เชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด  
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ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา :วาระการประชุมของคณะกรรมการสรรหา 
ประชุมเกี่ยวกับประเด็นอะไร และมีการประชุมบางคร้ังที่มีองค์ประชุมแค่ 2 ท่านคือ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประเด็นเกี่ยวกับงบการเงิน 

1. เหตุใดรายการเงินสดของงบการเงินรวมของปี 2556 ถึงมีมูลค่าสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับของปี 2555  

2. มียอดลูกหนี้การค้าที่คงค้างเกินกว่า 3 ปีหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าไร โดย
เป็นลูกหนี้ประเภทใด 

3. เหตุใดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ และรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุนของงบการเงินรวมปี 2556 ถึงลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบกับของปี 2555 

นายพิจารณ์ สุขภารังษี 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามว่า 
1. กลุ่ม ปตท. มีโรงกลั่นจ านวนเท่าใด และก าลังการกลั่นเท่าไร 
2. มีการผูกขาดการซื้อขายน้ ามันหรือไม่ 
3. ธุรกิจโรงกลั่น มีการแบ่งก าไร รายได้ ระหว่างบริษัทในกลุ่มและคู่ค้า

อย่างไร 
4. การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันมีวิธีการอย่างไร  
5. กลุ่ม ปตท. ได้มีการศึกษาความแตกต่างระหว่างระบบสัมปทาน และระบบ

แบ่งปันผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศหรือไม่ 
6. หากกลุ่ม ปตท. จะปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต ไม่ควรให้

ตัวแทนจากหน่วยงานก ากับ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน เข้า
มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

7. มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่อต้านการทุจริตอย่างไร 
8. การซื้อขายน้ ามันระหว่างกลุ่ม ปตท. กับสิงคโปร์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรือไม่ 
9. งบประมาณประชาสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม มีจ านวนเท่าใด 
10. กลุ่ม ปตท. ได้มีแนวทางการสร้างความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 
11.  งบประมาณค่าที่ปรึกษาของบุคคลหรือบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ 

ของปี 2556 และปี 2557 เป็นจ านวนเท่าใด 
12. เหตุใดถึงจัดต้ัง Regional Operating Headquarters หรือส านักงานประกอบ

กิจการภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งที่ ปตท. เป็นบริษัทในประเทศไทย  
13. กองทุนประกันภัยที่จัดต้ังขึ้น เป็นจ านวนเท่าใด 
14. กลุ่ม ปตท. มีการจัดตั้ง captive investment company ในต่างประเทศ 

หรือไม่ 
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15. การรับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส 3 ล้านบาท ถือว่าขัดต่อนโยบายส านักงาน 
ป.ป.ช. ที่ห้ามข้าราชการรับของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือไม่ 

16. เหตุใดไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ในรายงานการประชุม 
17. มีการร่ัวไหลของเงิน หรือมีการแสวงหาประโยชน์ภายในกลุ่ม ปตท. 

หรือไม่ 
18. สถานการณ์น้ ามันร่ัวที่ประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างไร  
19. สถานการณ์น้ ามันร่ัวที่เกาะเสม็ด มีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
20. ปตท. ได้คืนท่อก๊าซฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
21. เหตุใดกลุ่ม ปตท. จึงไม่ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบ

การเงินของทุกๆ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือทั้งหมด 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่าเมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2555 หากไม่มีการด้อยค่าของ
โครงการ EMG และมอนทารา ก าไรของ ปตท. จะเพิ่มมากขึ้น และเมื่อวิเคราะห์ผล
ประกอบการของปี 2556 ในส่วนของก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี จะเห็นว่าก าไร
ลดลงมากเน่ืองจากค่าเสื่อมราคา โดยยกตัวอย่าง ธุรกิจถ่านหิน ซึ่งมีค่าเสื่อมราคาที่
สูงมาก และราคาถ่านหินมีแนวโน้มลดต่ าลง   และสอบถามว่า ตามนโยบาย Big-
Long-Strong นั้น กลุ่ม ปตท. จะสร้างความแข็งแกร่งกับองค์กร โดยการบริหาร
ต้นทุนให้มีก าไร ไดอ้ย่างไร 

นางปวีณา สโรจวิสุทธิ์ 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี ้
1. ประทับใจในการจัดการประชุมครั้งนี้ และไม่ขัดข้องหากจะต้องรับอาหาร

กลางวันเวลาเที่ยง   
2. ปตท. มี Benchmark ในการท าธุรกิจหรือไม่  
3. ปตท. ได้มีการเจรจากับภาครัฐหรือไม่ ในการแก้ปัญหาที่ต้องรับภาระ

ต้นทุน NGV และ LPG  
4. ขอชื่นชมที่ยังคงรายได้ในระดับปัจจุบัน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ให้กับประเทศ 
5. อยากเห็นราคาหุ้น ปตท. ปรับตัวสูงขึ้น 

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ช่วยชี้แจง 

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีนั้น เป็นราย

ไตรมาส โดยเป็นการสอบถามสาระส าคัญที่มีต่องบการงิน โดยยึดความ
เป็นอิสระในการท างานของผู้สอบบัญชีเป็นที่ตั้ง 
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2. กฎหมายได้ก าหนดให้ระบุว่าการสอบทานรายงานทางการเงินของ
คณะกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป  

3. ในส่วนของกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน เป็นไป
ตามข้อก าหนด และกรรมการหลายท่านมีความรู้เชิงธุรกิจอย่างมาก 

นายวัชรกิติ วัชโรทัย 
กรรมการสรรหา/กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอย่าง
รอบคอบและวาระการประชุมเป็นเร่ืองการสรรหากรรมการ, กรรมการเฉพาะเร่ือง 
โดยบางกรณีนัดประชุมแล้ว กรรมการติดงานด่วน จึงท าให้กรรมการขาดประชุม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. โรงกลั่นในประเทศไทยมี 6 โรงกลั่นขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอีกจ านวน

มาก โดย ปตท. ถือหุ้นโรงกลั่นอยู่จ านวน 5 โรง และอยู่ระหว่างทยอยลด
สัดส่วนการถือหุ้นลง  

2. ปตท. มีข้อบังคับและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นกรรมการที่ชัดเจน เช่น การ
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง 

3. การด าเนินงานการซื้อขายน้ ามันของกลุ่ม ปตท. เป็นไปตามหลักปฎิบัติ
ทั่วไป โปร่งใสและตรวจสอบได้  

4. การตั้งศูนย์บริหารการเงิน หรือ PTTRTC ที่ประเทศสิงคโปร์น้ัน เน่ืองจาก 
ปตท. มีธุรกิจในต่างประเทศจ านวนมาก และเกี่ยวข้องกับสกุลเงินตรา
ต่างประเทศทั้งสิ้น การตั้งศูนย์ฯ ที่สิงคโปร์ จะท าให้การบริหารด้านการเงิน
คล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตามหลักปฎิบัตขิองบริษัทชั้นน าทั่วไป 

5. การศึกษาเร่ืองระบบสัมปทานเป็นระดับนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องเป็น 
ผู้ก าหนด เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่เสรี ดังนั้นการประมูลเพื่อ
ขอรับสัมปทานแหล่งน้ ามันในทะเล จึงอาจเป็นบริษัทต่างประเทศที่ประมูล
ได้ 

6. สถานการณ์น้ ามันร่ัวที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้มีการฟ้องร้องใดๆ 
7. สถานการณ์น้ ามันร่ัวที่เกาะเสม็ด ทาง PTTGCได้ด าเนินการแก้ไข และฟื้นฟู

เยียวยาให้สถานการณ์กลับสูส่ภาวะปกติแล้ว และจะยังคงอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

8. กรณีการคืนท่อก๊าซฯ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งถึง 2 คร้ัง ว่า ปตท. ได้
ด าเนินการตามค าพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ยกค าร้อง 

9. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และ
บริษัทในเครือที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมาย 
และ สตง. ตรวจสอบงบการเงินรวม 
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อนึ่ง หากมีค าถามอื่นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอค าถามเป็นเอกสารให้ฝ่ายจัดการ เพื่อฝ่าย
จัดการพิจารณาตอบภายหลัง เพื่อกระชับเวลาในการประชุม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงิน 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. เน่ืองจากปัจจุบันมีการพึ่งพาการใช้ก๊าซฯ อย่างมาก ดังนั้นถ่านหินจะเป็น

เชื้อเพลิงในอนาคตที่ส าคัญต่อประเทศ ในการเสริมศักยภาพความมั่นคงทาง
พลังงาน ถึงแม้ว่าราคาในปัจจุบันจะลดลง โดยถ่านหินที่ผลิตน้ันเป็นถ่าน
หินคุณภาพดี  

2. ขอเรียนเสริมประเด็นการจัดตั้ง PTTRTC ที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องมาจาก
บริษัทในเครือ ปตท. ปัจจุบันมีประมาณ 300 แห่ง และ 1 ใน 3 ของบริษัทใน
เครือทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยการตั้ง PTTRTC จะช่วยสนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศได้ และเป็นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความ
เสี่ยงต่ า 

3. ในปี 2556 ไม่มีรายการ Impairment เช่นที่เกิดขึ้นในปี 2555 
4.  ลูกหนี้การค้าที่คงค้างเกินกว่า 3 ปี มียอดไม่เกิน 100 ล้านบาท และ

คณะกรรมการบริหารสินเชื่อของ ปตท. ได้มีการก ากับ ควบคุมหนี้เสียอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. รายการเงินสดของงบการเงินรวมของปี 2556 มีมูลค่ามากกว่าของปี 2555 
เน่ืองจากต้องส ารองน้ ามันตามกฎหมายจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 ท าให้
ต้องส ารองเงินสดเพิ่มขึ้นในการบริหารต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

6. กองทุนประกันภัยนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อประกันทรัพย์สินของ ปตท. โดยปี 2556 
มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าเสียหายจากฟ้าฝ่าอุปกรณ์โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 
และเมื่อรวมกับรายได้ จึงท าให้ยอดผลการด าเนินงานสุทธิของกองทุน
ประกันภัยติดลบ   

ผศ. วิวัฒน์ชัย  กุลมาตย์ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

 

ขอให้ความเห็น ดังนี้ 
1. จากนโยบายของรัฐบาลที่จะยกเลิกกองทุนน้ ามันเพื่อไปสนับสนุนนโยบาย

อ่ืนๆ ของรัฐบาล จึงมีความกังวลว่าประธานฯ ซึ่งเคยเป็นอดีตรองหัวหน้า
พรรคเดียวกับรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ปตท.  

2. ขอให้พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้น้ ามันในราคาที่เท่ากับราคาส่งออกไป
ต่างประเทศ 

3. เห็นด้วยกับการซื้อที่ดินของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  เพื่อจัดตั้ง
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง แต่ไม่เห็นด้วยในการจัดตั้ง
สถาบันฯ เนื่องจากสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ มีการสอนสาขาพลังงานอยู่แล้ว ควรเป็น
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแทน และ ดร.ไพรินทร์ฯ ไม่ควรเกี่ยวข้อง 
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น บุญวณิชย์ 

ขอสอบถามดังนี้ 
1. ปตท. มีแนวโน้มจะสร้างคลังน้ ามันส ารองไว้ใต้ดินหรือไม่ เพื่อความมั่นคง

ทางพลังงาน โดยอาจของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
2. คณะกรรมการจะคงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม 2 ปีหรือไม่ 
3. คดีความกับบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) (RPC) มีความ

คืบหน้าอย่างไรบ้าง  
4. ปตท. ใช้งบ CSR ปีละเท่าใด และมีการก ากับดูแลอย่างไร รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์ของ ปตท. ที่เขาใหญ่ ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ 
5. มีกรณีผู้บริหาร ปตท. ทุจริตในการซื้อขายน้ ามันจากต่างประเทศหรือไม่ 

นายอภิชัย  โชคชุลีกร 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่าการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. ถือว่าจัดได้ดี และ
สอบถามว่าฝ่ายจัดการจะมีมาตรการแก้ไขหรือป้องกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าโรง
แยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ได้อย่างไร  

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า ในอดีตเคยปฎิบัติหน้าที่ในหลายแห่ง ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
และทางการเมือง โดยเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเศรษฐกิจ  
ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้รับโอกาสให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ปตท. จึงขอให้ผู้ถือ
หุ้นมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการท างาน  นอกจากนี้ ปตท. มี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้น ปตท. จะ
ด าเนินกิจการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ถือหุ้น ประชาชน และให้เกิดความ
มั่นคงทางพลังงานของประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ก็ตาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. ปตท. มี Benchmark ในการด าเนินธุรกิจอยู่ 3 เร่ืองได้แก่  

1.1 เร่ืองขนาด โดยมีเป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลกติดอันดับ    
      FORTUNE 100 ซึ่งปัจจุบัน ปตท. อยู่ที่อันดับ 81 การที่ต้องติด 
      อันดับเพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันในการจัดหาแหล่งพลังงานได้ 
1.2 เร่ืองของความยั่งยืน โดยปัจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท  
      ได้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability  
      Indices: DJSI) แล้ว เป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรบริหารจัดการโดย 
      ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
1.3 เร่ืองของผลประกอบการ โดยมีเป้าหมายมีผลประกอบการติดอันดับ 
      บริษัทชั้นน า (Top Quartile Performance) ซึ่งปัจจุบันยังเป็นอุปสรรค 
      อยู่ เน่ืองจาก ปตท. ยังต้องรับภาระต้นทุน NGV และ LPG จากการที่ 
      ราคาขายยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอยู่ 
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2. กรณีเหตุการณ์ฟ้าผ่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ปตท. ได้ท าการประกันภัยไว้ 
ทั้งนี้ส าหรับมาตรการป้องกันได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบใหม่ เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว มาติดต้ังทดแทน 

3. ประเด็นการแบกรับภาระต้นทุน NGV และ LPG ทางกระทรวงพลังงานได้
พยายามช่วยแก้ไขปัญหาน้ีอยู่ หากสามารถปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงได้ คาดว่าราคาหุ้นจะปรับเพิ่มขึ้น 

4. ขอยืนยันเร่ืองความโปร่งใสของการท างานภายใน ปตท. ทั้งนี้หากพบการ
กระท าผิด คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ จะด าเนินการตรวจสอบ
ให้ถึงที่สุด 

5. เร่ืองกองทุนน้ ามัน เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดต้ังภายใต้กฎหมาย และก ากับโดย
กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่สร้างความสมดุลของราคาพลังงาน ซึ่ง ปตท. ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6. เร่ืองการขายน้ ามันให้ผู้ถือหุ้นในราคาที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป หาก
ปตท. ด าเนินการดังกล่าว จะผิดกฎหมาย เนื่องจากราคาพลังงานเป็นสินค้า
ควบคุม และราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 

7. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบแทนสังคมจังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ด าเนินธุรกิจในจังหวัด
ระยองมาก 

8. การปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล คือการส ารองน้ ามันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ5 
เป็นร้อยละ 6  ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ ปตท. รับภาระ เพื่อความมั่นคงทาง
พลังงานอีกด้วย ทั้งนี้การจัดตั้ง strategic petroleum reserve ในลักษณะ
เดียวกับต่างประเทศนั้นจะเป็นภาครัฐที่ต้องดูแลในเร่ืองดังกล่าว 

9. ความคืบหน้าของคดี RPC อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
และศาลแพ่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงาน 56-1 

นายจักรพันธ์ แซ่ลี่ 
ผู้ถือหุ้น 
 

ขอสอบถามดังนี้ 
1. เหตุใดภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2555 ขณะที่อัตราภาษีนิติบุคคลลดลง  
2. ค่าตอบแทนกรรมการ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) หรือ 40(2) 

ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 

นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้ถือหุ้น 
 

ขอสอบถามดังนี้ 
1. การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI มีผลต่อการเสียภาษีอย่างไร และ

โครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น โครงการโรงไฟฟ้าระบบ
ความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ าส าหรับโรงกลั่นน้ ามันบางจาก เป็น
โครงการของ ปตท. โดยตรงหรือไม่ 
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2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ จ านวนหา้พันกว่าล้านบาทในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส าหรับการซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลานานเท่าใด 

3. หมายเหตปุระกอบงบการเงินในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แสดง
รายการของ ปตท.สผ. ว่าเงินส ารองจ่ายแทนรัฐบาลต่างประเทศของ
โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ได้รับคืนครบจ านวน
แล้วในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามสัดส่วนร่วมทุนนั้น เป็น
การได้คืนในรูปปิโตรเลียม หรือเงินสด 

Mr. Basant Kumar 
Dukar  

ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ความเห็นดังนี้  
1. ขอต้อนรับประธานฯ ในการเป็นกรรมการ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้าง

ชื่อเสียงให้กับประเทศ และติดอันดับ FORTUNE 500 
2. ขอชื่นชมการท างานที่มีกระแสเงินสดในการด าเนินงาน และการลงทุนใน 

ปตท.สผ. เน่ืองจาก ปตท.สผ. ท าก าไรให้กับบริษัทได้ดี  
3. ขอให้ค านึงถึงการสร้าง capital gain ของราคาหุ้น 
4. ขอชื่นชมการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ในการน าพา ปตท. ติดอันดับ 
FORTUNE 500 

นายศุภฤกษ์ อร่ามกิจโพธา 
ผู้รับมอบฉันทะ ศุภฤกษ์ อร่ามกิจโพธา 

ให้ความเห็นว่าขอให้กระชับเวลาการประชุม และขอให้สอบถามให้ตรงประเด็นกับ
วาระที่พิจารณา 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงิน 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. เร่ืองภาษี ส าหรับเฉพาะ ปตท. ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI 

ค่อนข้างมาก โดย Effective tax rate ปี 2556 ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1 แต่
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม จะเห็นว่าบริษัทในเครือ ไม่ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีจาก BOI โดยจะขออธิบายท่านผู้ถือหุ้นในรายละเอียดหลังการประชุม 

2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ เกิดขึ้นในอดีตตามสัญญาการซื้อขายก๊าซฯ เป็น
เงินค่าซื้อก๊าซล่วงหน้าส าหรับปริมาณก๊าซที่ยังไม่สามารถรับมอบได้ตาม
ปริมาณขั้นต่ าที่ระบุในสัญญาซื้อขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ
ที่จะรับก๊าซที่ได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้วในปีสัญญาต่อๆ ไป (Make-up 
Right) โดยไม่มีก าหนดเวลา 

นายสมชาย ฐิติอัคร
รุ่งโรจน์ 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถาม ดังนี้ 
1. มีรายละเอียดของงบบริจาคแสดงในงบการเงินหรือไม่ และเป็นเงินบริจาค

ให้กับองค์กรใด จ านวนเท่าไร 
2. งบประมาณที่ใช้ในการฟื้นฟูสถานการณ์ท่อน้ ามันร่ัวที่เกาะเสม็ดเป็น

จ านวนเท่าไร และระบุในงบการเงินหรือไม่ 
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นายพิเชียร อ านาจวร
ประเสริฐ 
ผู้ถือหุ้น 

ขอต้อนรับ ดร.ปานปรีย์ฯ ในฐานะประธานกรรมการ ปตท. และขอชื่นชมการท างาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่สามารถท าให้ ปตท. ติด
อันดับใน FORTUNE 500 และสอบถาม ดังนี้ 

1. สถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้น อาจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันดิบ 
ดังนั้น ปตท. มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง 

2. ปตท. มีแผนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติจะเร่ิมหมดลงใน 
อีก 7-10 ปีข้างหน้า หรือไม่ เช่น การน าเข้า LNG หรือซื้อก๊าซจาก
ต่างประเทศ หรือการลงทุนในโครงการสร้างถังเก็บ LNG ทั้งนี้ หากมี
โครงการดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของ ปตท. อย่างไร 

นายชลวิชช์ บุญอาภา 
ผู้รับมอบฉันทะ 

ให้ความเห็นว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นถามตรงประเด็นเน้ือหาวาระ เน่ืองจากใช้เวลาในวาระ
ที่ 2 นี้นานพอสมควรแล้ว 

นายกิจจา คูวิจิตรกาญจนา 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามว่า แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า จะเป็น
อย่างไร 

นายชัชชัย คุณงาม 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรแจกของที่ระลึกเป็นบัตรเติมน้ ามัน เน่ืองจากปีนี้ ปตท. 
จัดการประชุมในสถานที่ค่อนข้างไกล เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น และผู้ถือ
หุ้นถือเป็นตัวแทนให้กับ ปตท. และชี้แจงข้อเท็จจริงแทน ปตท. ในกรณีโดนสังคม
ภายนอกโจมตี 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. การงดแจกของที่ระลึกเป็นบัตรเติมน้ ามัน แต่เปลี่ยนเป็นของที่ระลึก

ประเภทอ่ืน เนื่องจาก ปตท. ได้ท าตามหน่วยงานที่ก ากับดูแลขอความ
ร่วมมือ 

2. ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ถือหุ้นในปีนี้ที่บริษัทในกลุ่มทั้งหมดมา
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ไกลขึ้น โดยบริษัทได้
ค านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้หากในปี
นี้ไม่มีสถานการณ์การชุมนุม ปตท. ก็คงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
สถานที่เช่นเดิม 

3. งบประมาณที่ใช้ในการฟื้นฟูสถานการณ์ท่อน้ ามันร่ัวที่เกาะเสม็ดเป็นของ 
PTTGC ประมาณ 1,000 ล้านบาท สามารถดูในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 47 

4. สถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน อาจส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนของ
ราคาพลังงานในยุโรป ซึ่ง ปตท. ก าลังศึกษาอยู่ 
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5. การเตรียมความพร้อม กรณีก๊าซฯ ในอ่าวใกล้ที่จะหมดลงนั้น ปตท. ได้
เตรียมสร้างโครงการ LNG Receiving Terminal ใน Phase ที่ 2 เพื่อรองรับ 
LNG 5 ล้านตัน ดังน้ันเมื่อรวมกับ Phaseที่ 1 จะสามารถรองรับ LNG ได้ถึง 
10 ล้านตัน 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. กรณีคดีการคืนท่อก๊าซฯ นั้น ปตท. ได้ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล

ครบถ้วนเรียบร้อย โดยศาลมีค าสั่งถึง 2 ครั้งว่า ปตท. ได้ด าเนินการตามค า
พิพากษาครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีประเด็นอีกต่อไป 

2. กรณีการแปรรูป ปตท. นั้น ศาลก็ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน โดย ขอให้
ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถศึกษาได้จากเอกสาร เร่ือง “ความจริง...แปรรูป
รัฐวิสาหกิจ” ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย โดย ปตท. ได้มีการแจก
บริเวณหน้างานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ด้วย  

นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถาม ดังนี้ 
1. การก าหนดเป้าหมายขยายการด าเนินธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นอย่างไร และ

เน้นพลังงานทดแทนใด 
2. การก าหนดเป้าหมายผลประกอบการก่อนและหลัง AEC จะเป็นอย่างไร มี

ผลกระทบเร่ืองคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
3. มีข้อเท็จจริงอย่างไรกับข่าวที่ว่า ปตท. ได้รับสัมปทานการวางท่อน้ ามัน  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. กระทรวงพลังงานเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายว่า

ร้อยละ 25 ของพลังงานทั้งหมดจะมาจากพลังงานทดแทน โดยรัฐบาลได้
สนับสนุนการใช้ Bio-diesel และ Bio-ethanol ซึ่ง ปตท. ได้มีการสร้าง
โรงงานในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
แทนน้ าตาล ทั้งนี้ เหตุที่ภาครัฐไม่สนับสนุนการท า Solar เน่ืองจากลักษณะ 
solar ในประเทศไทยนั้น ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการ 

2. นโยบายเมื่อมี AEC ปตท. จะเป็นบริษัทพลังงานของอาเซียน โดยจะเห็นได้
ว่าได้มีการต้ังสถานีประกอบการน้ ามันในต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า 
กัมพูชา เป็นต้น ทั้งนี้คู่แข่งที่ส าคัญคือ เปโตรนาส ของประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
ลักษณะกิจการของเปโตรนาส คือเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานของประเทศ
มาเลเซีย แตกต่างจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น และ ปตท. มีความ
เชื่อมั่นว่าผลประกอบการจะต้องดีขึ้น เนื่องจากมีเป้าหมายคือผล
ประกอบการติดอันดับ Top Quartile Performance 
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3. ข่าวที่ว่า ปตท. ได้รับสัมปทานการวางท่อน้ ามันนั้น ไม่เป็นความจริง 
เน่ืองจาก ในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด 
(THAPPLINE) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันหลายๆ บริษัท ในการ
พิจารณาวางท่อน้ ามันไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อท าให้ราคาน้ ามันทั่วประเทศ
ไทย เป็นราคาเดียวกัน 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2  อีกหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม  หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ 
ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 และอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 2,393,497,642 99.92 
2.  ไม่เห็นด้วย 74,653 0.00 
3.  งดออกเสียง 1,786,052 0.08 
หมายเหต ุ :  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 319,053,123  หุ้น 
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ระเบียบวาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล 

 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้ 

 จากผลการด าเนินงานปี 2556 ปตท. มีก าไรสุทธิ  94,652 ล้านบาท  ซึ่งรวม
ผลขาดทุนของกองทุนประกันวินาศภัยจ านวน 19 ล้านบาท โดย ปี  56    
ปตท. ไม่ได้จัดสรรก าไรไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก 
ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ท าให้มีก าไรสุทธิภายหลัง
การจัดสรรจ านวน 94,671 ล้านบาท 

  จากผลการด าเนินงานปี 2556 ซึ่ง ปตท.  มีก าไรสุทธิ  94,652 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 33.07 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 9.52 เมื่อเทียบกับผลการ
ด าเนินงานปี 2555 ที่มีก าไรสุทธิ 104,608 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.59 บาท
ต่อหุ้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2556 ในอัตรา 13.00 บาท/หุ้น แบ่งเป็น 
      -  เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2556  
         ในอัตรา 5.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 14,280  
         ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2556 
     -  จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลังของปี 2556 ให้กับ 
         ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น  
         (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม  
         2557 ในอัตรา 8.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ  
         22,850 ล้านบาท ก าหนดจ่ายในวันที่ 23  เมษายน 2557 
 อัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อย

ละ 39 ของก าไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท.ซึ่ง
ก าหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผล 
(Dividend Yield) ที่ระดับร้อยละ 4.5  เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ 
สิ้นปี 2556 (27 ธ.ค. 56) ที่ 286 บาท/หุ้น 

 ส าหรับเงินปันผลระหว่างกาล 5.00 บาท/หุ้น จ่ายจากก าไรจากการ
ด าเนินงาน ปตท.ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 
จ านวน 1.00 บาท, ก าไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
จ านวน 3.00 บาท และเงินปันผลรับจาก ปตท. สผ. จ านวน 1.00 บาท
ต่อหุ้น 
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 ส่วนการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลังของปี 2556 ที่ 
8.00 บาท/หุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 30 จ านวน 2.50 บาท/หุ้น, ก าไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 
3.50 บาท/หุน้ และ เงินปันผลรับจาก ปตท. สผ. ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลจ านวน 2.00 บาท/หุ้น  

 

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี
ค าถาม ค าตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 
 

  นายวิวัฒน์ คูสกุล 
  ผู้ถือหุ้น 
 

สอบถามว่า เหตุใดเม็ดเงินที่จ่ายในรายการรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นของปี 2556 
และ 2555 จึงไม่เท่ากัน ทั้งที่จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว คงที่ คือ 2,856 ล้าน
หุ้น และเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น เป็น 13 บาทต่อหุ้นเท่ากัน 

  นายจักรพันธ์ แซ่ลี่ 
  ผู้ถือหุ้น 

 สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่เลือกจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีใน
อัตราที่สูงกว่าก่อน หรือจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีทั้งหมด เพื่อผู้ถือหุ้นจะ
สามารถใช้ประโยชน์ในการเครดิตทางภาษีได้  

  Mr. Basant Kumar Dukar 
  ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) นั้น จะท าให้นักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์ในเร่ืองภาษี (double 
taxation avoidance agreement) และขอชมเชยที่น าก าไรที่ได้จากบริษัทลูกมา
จ่ายเงินปันผลด้วย 

  นายสมหวัง พูลสมบัติ 
  ผู้ถือหุ้น 

 ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทันทีหลังจาก 
 ประกาศปิดสมุดทะเบียน ไมเ่กิน 2-3 สัปดาห์ 

  ประธานฯ  ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 
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 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    
 การเงิน 

  เรียนชี้แจงดังนี้ 
1. การที่ยอดเงินที่จ่ายเงินปันผลของปี 2556 และ 2555 ไม่เท่ากัน เนื่องจาก

มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศบางส่วนซื้อหุ้นผิดกระดานจึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล 

2. ปตท. พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราที่แตกต่าง
กันโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์หรือความต้องการของ
ทั้งผู้ถือหุ้นระยะสั้นและระยะยาว  

3. ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น เร่ืองที่ผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ double taxation avoidance agreement ได้ 

  นายวิวัฒน์ คูสกุล 
  ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมว่ายอดก าไรสะสมในส่วนของก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ที่คงเหลือมีจ านวนเท่าไร สามารถใช้ได้อีก 
กี่ปี  และให้ความเห็น ดังนี้ 

1. การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น ส่วนการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 
ร้อยละ 30  จะเป็นการช่วยผู้ถือหุ้นรายย่อยในเร่ืองการเครดิตภาษีคืน 
จะท าให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

2. ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 30 ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดก่อน เพื่อความเป็นธรรม
กับผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้น ปตท. มาตั้งแต่ในอดีต 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    
 การเงิน 

เรียนชี้แจงว่า หลังจากหักยอดเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลัง 
ของปี 2556 จะคงเหลือก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 
ร้อยละ 30  ประมาณ 66,000 ล้านบาท, ก าไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) ประมาณ 73,000 ล้านบาท และเงินปันผลรับจาก ปตท. สผ.  
ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 74,000 ล้านบาท ดังนั้น ปตท. 
จึงต้องจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก าไรประเภทต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เพื่อความเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นระยะสั้นและระยะยาว  

 

ประธานฯ  สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3  
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม  หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก  
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
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มติท่ีประชุม  อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการ ประจ าปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท โดยแบ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย
งวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสุทธิที่
ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, ก าไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินปันผลรับจาก บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
จ านวน 1.00, 3.00 และ 1.00 บาทต่อหุ้นตามล าดับ โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 แล้ว 

ส าหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 จะจ่ายในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, 
ก าไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล และเงินปันผลรับจาก ปตท.สผ. ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล จ านวน 2.50, 3.50 และ 2.00 บาทต่อหุ้นตามล าดับ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2557 และ
ก าหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2557  ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 2,394,596,220 99.97 
2.  ไม่เห็นด้วย 309,774 0.01 
3.  งดออกเสียง 510,779 0.02 

หมายเหต ุ :  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน  58,426 หุ้น 
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ระเบียบวาระท่ี 4    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ  เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชรกิติ   วัชโรทัย เป็นกรรมการ 
 3.  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   เป็นกรรมการ 
 ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้ในการประชุม 

สามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวน 
ใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   
โดยในปีนี้  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน  ได้แก่ 

1. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ 
2. นายมนตรี โสตางกูร 
3. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
4. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
5. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงขอเชิญกรรมการ 5 ท่าน  
ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น  ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้  
ออกจากห้องประชุม  จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ  

 ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 ก าหนดว่า   
กรรมการของ ปตท. ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน15 คน   เลือกตั้ง 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 เน่ืองจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ และได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึงขอให้  
นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการสรรหา น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายวัชรกิติ วัชโรทัย 
กรรมการสรรหา 

 

น าเสนอข้อมูล ดังนี้  
- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท.  ตั้งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเข้ามา  

- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ ปตท.  

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน  โดยผู้ที่ถูกเสนอ
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ชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัดและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งต้ัง
เป็นกรรมการของ ปตท.  จ านวน  5  ท่าน และน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการ ปตท.  โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้ของดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุม 

- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้  
1. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง   ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นผู้มี

ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และรัฐศาสตร์ 
2. นายมนตรี โสตางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสทีจ ไดเร็ก มาเก็ตต้ิง 

จ ากัด เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด บัญชี และ
การเงิน 

3. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้มี
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และรัฐศาสตร์ 

4. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   เป็นผู้มี
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

5. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง   อัยการสูงสุด เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการ
บริหารจัดการ กฎหมาย และนิติศาสตร์ 

- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

- โดยล าดับที่ 2 ถึง 5 คือ  นายมนตรี โสตางกูร  นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  นายสีหศักดิ์  
พวงเกตุแก้ว  และนายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือก
ให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนล าดับที่ 1  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง 
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 

ประธานฯ 
 

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีค าถามและ
ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 

 

Mr. Basant Kumar 
Dukar 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน มี 4 ท่านจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จึงขอแนะน าให้อีก 1 ท่านศึกษาเพิ่มเติมอาจจะเป็น
หลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการผู้ที่มาบริหารมี
ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับผู้ถือหุ้นและมีแรงจูงใจในการบริหารงานให้มูลค่าหุ้น
เพิ่มสูงสุดและควรถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น 

สอบถามว่า ในการสรรหาคณะกรรมการโดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า รัฐวิสาหกิจต่างๆ 
จะมีกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากสาขาต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักของบริษัท ดังนี้ กรณีของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ท่านช านาญด้านใดใน
อุตสาหกรรมน้ ามัน หรือมีประสบการณ์ด้านใดเป็นหลัก เนื่องจากตามข้อมูลที่
ปรากฏในเอกสารพบว่า ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี 2556 เท่านั้น จึงควรมีการชี้แจงว่า ท่านจบโรงเรียนนาย
ร้อยหรือหลักสูตรใด เพราะทราบเพียงว่าท่านเป็นทหารเท่านั้น จึงอยากให้มีการ
ชี้แจงในส่วนน้ีด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ผู้ถือหุ้นยินดีที่มีตัวแทนจากฝ่ายทหาร
มาร่วมบริหารงานด้วย  

ประธานฯ ขอให้นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการสรรหา ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

นายวัชรกิติ วัชโรทัย 
กรรมการสรรหา/กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เรียนชี้แจงว่า พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการ ปตท. เนื่องจากคณะกรรมการ ปตท. ต้องประกอบไปด้วยผู้มีความรู้
หลากหลายวิชาชีพ ไม่เพียงแต่ด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น พลอากาศเอกประจินฯ  
มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จึงเหมาะสมที่ 
จะได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ปตท.  ทั้งนี้ประวัติของพลอากาศเอกประจินฯ  
จะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น  

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่พลอากาศเอกประจินฯ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก
เป็นกรรมการ ปตท.เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ การด าเนินงานของ ปตท. 
ในปัจจุบันมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังแท่นขุดเจาะน้ ามัน
ในอ่าวไทยและประเทศพม่า โดยมีการเดินทางทุกวัน รวมทั้งใช้บินส ารวจแนวท่อ
ดังนั้น ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน กรรมการ ปตท. จึงควรมีตัวแทนจากสายความมั่นคง 
นอกจากนี้ พลอากาศเอกประจินฯ ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพลังงาน
ทดแทนอีกด้วยเน่ืองจากท่านท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อพลังงานทดแทน 

นายสมชาย ฐิติอัคร
รุ่งโรจน์ 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่าการสรรหาบุคลากรเพื่อมาด ารงต าแหน่งต่างๆโดยเฉพาะในระดับ
กรรมการขึ้นไป ในอดีตที่ผ่านมา มีนายวิเชษฐ ์เกษมทองศรี ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการ และมีนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการด้วย 
ทั้งสองท่านนี้ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งที่แล้ว ว่าสองท่านนี้
เหมาะสมหรือไม่ที่จะด ารงต าแหน่ง โดยนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี แถลงว่าได้
น าเสนอวสิัยทัศน์ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและได้ผ่านการคัดเลือก อย่างไร
ก็ตาม เมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปสักระยะหนึ่งก็ยื่นใบลาออกเพื่อไปด ารงต าแหน่งเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นได้ว่า ระยะเวลา
การท างานนั้นน้อย ประเด็นที่อยากจะเรียนเสนอ คือ คณะกรรมการสรรหาควร
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ทบทวนถึงหลักเกณท์เพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อมาด ารงต าแหน่งระดับกรรมการขึ้น
ไป ว่าควรจะมีหลักเกณท์หรือหลักการประการใดเพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าให้กับ
องค์กรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในระยะสั้น  บุคลากรอาจยังต้องศึกษางานอยู่จึงยัง
ไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆ อย่างจริงจังให้กับ ปตท. จึงอาจถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย
ทรัพยากรไป เมื่อกลับมาพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระในคร้ังนี้ ประเด็นที่
อยากจะให้ท่าน พิจารณาก็คือ พวกเขาเหล่านี้มีประโยชน์อะไรกับองค์กรของ ปตท. 
และจะมอบหมายบุคลากรไปในทิศทางใด  

ประธานฯ ขอให้นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการสรรหา ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

นายวัชรกิติ วัชโรทัย 
กรรมการสรรหา/กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ขอน าความเห็นของผู้ถือหุ้นไปเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 

นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1.  ในกรณีของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เชื่อว่า ท่านได้รับปริญญาเอกมา

ก็ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการ
น าเสนอข้อมูลขอให้ระบุให้ชัดเจนมากขึ้น 

2. ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการ เห็นได้ว่า กรรมการบางท่านเข้าร่วม
ประชุม 11 คร้ัง จากทั้งหมด 17 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64 ซึ่งถือเป็นการขาด
ประชุมเกือบคร่ึงหนึ่งของการประชุมทั้งหมด กรรมการท่านนั้นจึงควร
พจิารณาตนเอง ตัวอย่างเช่น ศ. พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ขาดการ
ประชุม 2 คร้ัง ถือว่าเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 
เช่น มีการประชุมอื่นซ้อน ท่านสุดท้ายคือนายสีหศักดิ์ พวงเกตแุก้ว ซึ่งถือ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ ปตท. อย่างไรก็ตาม ปี 
2556 ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท. 10คร้ัง จากทั้งหมด 17 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.8 จึงขอฝากให้กรรมการแต่ละท่านให้ความส าคัญ
กับการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ด้วย 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงว่า โดยปกติคณะกรรมการ ปตท. จะมีประชุมเดือนละหนึ่งคร้ัง ซึ่ง
ก าหนดวันประชุมไว้แน่นอนและส่วนใหญ่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมอย่าง
ครบถ้วนอย่างไรก็ตาม ในปี 2556 มีการเรียกประชุมนัดพิเศษประมาณ 5ครั้งเช่น 
พิจารณาวาระเร่ืองน้ ามันร่ัวของ PTTGC ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่ม ปตท. คณะกรรมการจึง
ได้มีการเรียกประชุมด่วน ซึ่งมีการแจ้งล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันจึงท าให้มีข้อขัดข้อง
ส าหรับกรรมการบางท่านที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ และนี่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท า
ให้ดูเหมือนกรรมการบางท่านขาดการประชุมค่อนข้างมาก 
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ประธานฯ 

 

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4  อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีก  จึงขอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอ
ข้างต้น จ านวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามล าดับ  

มติท่ีประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ จ านวน 1 ท่าน และอนุมัติกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 (1)  พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง กรรมการอิสระ  (ด ารงต าแหน่งแทนนายจิตร

พงษ์  กว้างสุขสถิตย์) 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
1.  เห็นด้วย 2,390,886,720 99.81 
2.  ไม่เห็นด้วย 3,546,427 0.15 
3.  งดออกเสียง 995,227 0.04 
 
(2)  นายมนตรี โสตางกูร กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 2,091,613,004 87.32 
2.  ไม่เห็นด้วย 302,876,384 12.64 
3.  งดออกเสียง 938,986 0.04 

   
(3)  ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง) 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 2,390,651,795 99.80 
2.  ไม่เห็นด้วย 3,876,686 0.16 
3.  งดออกเสียง 899,893 0.04 
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  (4)  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 2,077,462,502 86.73 
2.  ไม่เห็นด้วย 317,007,386 13.23 
3.  งดออกเสียง 958,486 0.04 

 
 (5) นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 2,373,809,852 99.10 
2.  ไม่เห็นด้วย 20,664,952 0.86 
3.  งดออกเสียง 953,570 0.04 

  หมายเหต ุ :  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจ านวน  11,601  หุ้น 
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ระเบียบวาระท่ี 5     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. 
 ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วย

กรรมการ 3 ท่าน  ดังนี้ 
 1.  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว เป็นกรรมการ 
 3.  นายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการ 
ขอให้ นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว กรรมการก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

 

นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท.   ปี 2557 
โดยพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญ อาทิ 

o แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และ
บริษัทชั้นน าทั้งระดับประเทศ  และระดับโลก 

o แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
o หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
o ผลประกอบการ 
o ขนาดธุรกิจ 
o ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. 
o ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ขอน าเรียนผลการพิจารณาดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน ปตท. ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ือง ในปัจจุบัน 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
ประจ าปี 2557 เท่ากับปี 2556 และเห็นควรพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีการริเร่ิมจัดต้ังขึ้นในปี 
2556 รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ ปตท. ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต ให้เท่ากับ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจ าปี 2557 
   กรรมการ ปตท.  ประกอบด้วย 
  -  ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาทต่อท่าน 
      เท่ากับอัตราเดิม 
  -  เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม   ครั้งละ  50,000  บาท  
      เท่ากับอัตราเดิม โดยจ ากัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ  
        15 ครั้ง 
   เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง  
  เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้ 

 1.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
  - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท  
  - เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000  บาท   (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)   
     และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท 
 2.   ส าหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ  คือ คณะกรรมการสรรหา 
           คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการก ากับ 
  ดูแลกิจการที่ดี  ก าหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000  บาท  
  (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  

• ส าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
เมื่อปี 2556 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต ก าหนด
เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000  บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม 

• ทั้งนี้ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ือง ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 
 

2.  เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2557 
  ก าหนดเงินโบนัสให้สะท้อน  และเชื่อมโยงกับผลประกอบการ  หรือก าไร

สุทธิของ ปตท.  เท่ากับร้อยละ 0.05  ของก าไรสุทธิประจ าปี 2557  แต่ก าหนด
วงเงินสูงสุด  ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี  เท่ากับอัตราเดิม โดยค านวณ
จ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูง
กว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25   

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
 
ประธานฯ  กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีค าถาม

และค าตอบ สรุปได้ดังนี้ 
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Mr. Bansant Kumar Dugar 
ผู้รับมอบฉันทะ 

ให้ความเห็นว่า ในประเด็นของผู้สอบบัญชี ในเมื่อมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจึงควรมี
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในระยะเวลาถี่ขึ้นและเน่ืองจาก ปตท. เป็นบริษัท
ชั้นน าในประเทศไทย นอกจากการเลือกผู้สอบบัญชีที่ดีแล้วก็น่าจะสนับสนุนให้
มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย 

ประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับความเห็นและประเด็นที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีจะอยู่ในวาระ
ถัดไปด้วย 

Mr. Bansant Kumar Dugar 
ผู้รับมอบฉันทะ 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1. ขอชื่นชมหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามก าไรสุทธิที่ 

ปตท. ได้รับเน่ืองจากเป็นแรงจูงใจในการท างานของคณะกรรมการ 
อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่า ในส่วนเพดานขั้นสูงสุดของค่าตอบแทน
นั้นในเมื่อเท่ากับร้อยละ 0.05 ของก าไรสุทธิแล้วก็ไม่ควรก าหนดว่า ไม่
เกิน 3,000,000 บาท เนื่องจากกรรมการควรจะได้รับมากกว่านั้นถ้า
กรรมการสามารถท าให้บริษัทได้ก าไรสุทธิมาก 

2. ในส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ขอให้เพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นราย
เดือนหรืออ่ืนๆ ที่มากกว่าปีละคร้ัง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบงานที่ต้องท าตลอดทั้งปีไม่ใช่งานที่ท าแค่สิ้นปีคร้ังเดียว 

นายณรงค์ชัย ศรีศุภวาณิช 

ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า ในส่วนของโบนัสที่จะตอบแทนกรรมการนั้น น่าจะมีการอ้างอิง
กับ KPI หรือส่วนหนึ่งอ้างอิงกับการร่วมประชุมว่าจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละเท่าใด 
ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 70 ของทั้งหมด เป็นต้น   นอกจากนี้ น่าจะมีเงื่อนไขว่าผล
ก าไรที่เกิดขึ้นต้องมากกว่าปีก่อนหน้านี้ จึงควรก าหนดเป็น KPI มิเช่นน้ันแล้ว
กรรมการจะได้โบนัสโดยอัตโนมัติ 

ประธานฯ ขอให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าอัตราปัจจุบันเป็น
อัตราที่เหมาะสมและสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัท เพราะฉะนั้นโบนัส
จึงคงไว้ที่ 3 ล้านบาท ส่วนในเร่ืองของการอ้างอิงการจ่ายโบนัสกับ KPI ขอรับ
ไปน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือ
หุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันการจ่ายโบนัสค านวณจากจ านวนเวลาที่กรรมการด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งบริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่ม ปตท. ก็ด าเนินการในแนวทางเดียวกัน 
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ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น
เกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 

   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นด้วย 2,377,012,121 99.23 
2.  ไม่เห็นด้วย 17,507,467 0.73 
3.  งดออกเสียง 948,086 0.04 

หมายเหต ุ :  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน  39,300 หุ้น 
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ระเบียบวาระท่ี 6     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 

 
 ประธานฯ  :  เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการ  

4 ท่าน  ดังนี้ 
      1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  เป็นประธานกรรมการ 
 2. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์              เป็นกรรมการ 
 3. นายอินสอน  บัวเขียว  เป็นกรรมการ 
 4. นายมนตรี  โสตางกูร  เป็นกรรมการ 

ดังนั้น  ขอให้นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

 
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เรียนชี้แจง ดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.

2542  ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย  

 ส าหรับปี 2557 สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 4,300,000 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 800,000 บาท  จากการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนกลาง
ของ สตง. ส่งผลให้ต้นทุนปฏิบัติการเพิ่มขึ้น  รวมถึงระดับความเสี่ยงของ
ธุรกิจ การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 4,300,000  บาท   ประกอบด้วย 
ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ  700,000 บาท  เพิ่มขึ้นไตรมาสละ 
100,000 บาท และค่าตรวจสอบงวดปี 2,200,000 บาท  เพิ่มขึ้น 500,000 
บาท รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 800,000 บาท 
 

 การแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.  และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแล้ว
ตามล าดับ 
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  และอนุมัติแต่งตั้งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี   ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557   โดยก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี  เป็นเงิน 
4,300,000  บาท  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
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ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6  อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีก  จึงขอให้
ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแต่งตั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ 
ปตท. ประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,300,000 
บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.  ที่ได้
พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม  ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นด้วย 2,353,448,755 98.25 
2.  ไม่เห็นด้วย 29,786,087 1.25 
3.  งดออกเสียง 12,232,832 0.50 

หมายเหต ุ :  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน  0 หุ้น 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอื่น ๆ  

 

ประธานฯ กล่าวว่าเน่ืองจากขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 7  
เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระ
ต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้    ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมด  คือ เท่ากับ  952,415,241 หุ้น จึงจะเสนอได้  และสอบถามผู้ถือหุ้น
ว่าต้องการสอบถามหรือให้ ความเห็นหรือไม่     ซึ่งมีค าถาม  ค าตอบและ
ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 

นายสุรกิจ ฉมามหัทธนา 

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย 

ขอสอบถามว่า ในด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เน่ืองจากปัจจุบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดให้มี
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้
ทราบว่า ปตท.ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการน้ีแล้วและอยู่ใน
ขั้นตอนจัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการรับรองจาก IOD ซึ่งในนามของ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต้องขอชื่นชมคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ 
ปตท. อย่างจริงใจที่ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในคร้ังนี้ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ต่อตลาดหุ้นไทยและต่อนักลงทุนแล้วยังเป็น
ประโยชนต์่อประเทศไทยด้วยดังนั้นในโอกาสนี้ขอให้ท่านประธานเล่าถึงการ
เตรียมความพร้อมและการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะ
น าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้รับการรับรองจาก IOD 
และเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ต่อต้านการทุจริต 

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า ปตท. ให้ความส าคัญในเร่ืองของการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง
มาก อีกทั้ง ปตท. มีสถานะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หากไม่ให้ความส าคัญในเร่ือง
นี้อาจจะน าพาองค์กรไปสู่จุดที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะฉะนั้นในเร่ืองการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันในปัจจุบันทางคณะกรรมการ ปตท. ได้ให้ความส าคัญใน
ล าดับต้นในการที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อที่จะใช้ปฏิบัติในองค์กรและในส่วน
ของคณะกรรมการ โดยขอให้นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 

ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร 

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปตท. ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของธรรมมาภิบาลและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด ในระดับนานาชาติ ปตท. ได้เข้า
ร่วมกับ United Nations Global Compact และปฏิบัติตามแนวทางของ ASEAN 
CG Scorecard ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ GRI และ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) ในส่วนของระดับประเทศเองนอกเหนือจากการที่
มีประมวลจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจแล้ว ปตท. ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็น
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แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและให้ความส าคัญ
กับการเป็นองค์กรโปร่งใส โดยในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 12/2556 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ปตท. ได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วและปัจจุบัน ปตท. อยู่
ระหว่างการเตรียมตัวในการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน โดยในขั้นตอนต่อไปจะส่งไปให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การสอบทานและเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) เพื่อให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
รับรองสถานะของ ปตท. ต่อไปคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่สองหรือต้น
ไตรมาสที่สามหลังจากนั้นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีก็จะท าหน้าที่ในการ
ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้นักลงทุนทุกท่านมั่นใจในความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลของ ปตท. 

Mr. Bansant Kumar 
Dugar 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1. ควรมีการออกไปพบปะนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนมากขึ้น 
2. เสนอให้มีการส่งรายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน

นอกเหนือจากการที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ด้วย เน่ืองจาก
บางกรณีอาจเข้าไปดูทางเว็บไซต์ไม่ได้  

3. เสนอให้มีการเพิ่มประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. เสนอให้มีการท า E-newsletter เพื่อส่งข่าวที่ส าคัญและทันเหตุการณ์

ให้กับผู้ถือหุ้น 
5. เสนอให้เปลี่ยนจาก Cost Center เป็น Profit Center และมกีารจัด

นิทรรศการเกี่ยวกับการด าเนินงานของ ปตท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
บุคคลภายนอกเข้าใจธุรกิจของ ปตท. มากยิ่งขึ้น 

นายชาคริต ยศพล 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามดังนี้ 
1. เร่ืองผลประกอบการตัวเลขรายได้ของปี 2556 มากกว่าปีทีแ่ล้วแต่มา

พิจารณาก าไรสุทธิจะน้อยกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเน่ืองจากมีปัจจัย
ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของ NGV สังเกตว่ามีการขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปตท. มีนโยบายที่จะจัดการกับการควบคุมจากการขาดทุนตรงนี้
อย่างไร 

2. อยากทราบ Market Share ของ ปตท. ในตลาดค้าปลีกน้ ามันเนื่องจาก
สังเกตว่าอาจมีคู่แข่งเข้ามาจึงขอสอบถามว่ามีแนวโน้มที่จะถูกแบ่ง
ตลาดมากขึ้นหรือไม่ 
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3. แนวโน้มจาก Shale gas ที่ก าลังท าให้ลดอุปสงค์ในน้ ามัน จึงอยาก
ทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่ามีการรองรับตรงนี้อย่างไรและมีการ
ปรับสัดส่วนรายได้ในการที่จะได้จากน้ ามันให้น้อยลงแล้วไปเพิ่มจาก
ด้านอ่ืนหรือไม่ 

นายชัชชัย คุณงาม 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1.  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข่าวสารว่า ประเทศไทยมีแหล่ง

น้ ามันอยู่มากมาย จึงเห็นสมควรว่า ปตท. ควรจัดให้มี Software หรือ
รายการทางโทรทัศน์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ ปตท. 

2. การแจกของที่ระลึกเป็นบัตรน้ ามันถือเป็นก าลังใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึง
หวังว่าจะมีการทบทวนให้มีการแจกของที่ระลึกแบบเดิม 

3. การส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นับเป็นเร่ืองที่ดีมาก เน่ืองจากกรรมการและผู้บริหารจ าเป็นต้องมี Good 
Corporate Governance เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นต่อ ปตท.  

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงดังนี้ 
1. เร่ือง NGV จะจัดการอย่างไร NGV เป็นเร่ืองที่ถูกควบคุมโดยกระทรวง

พลังงานซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประสานงานอยู่ตลอดเวลาว่าควรมีการ
ก าหนดราคา NGV อย่างน้อยที่สุดต้องครอบคลุมต้นทุนของ ปตท.  
อย่างไรก็ตามนับเป็นข่าวดีที่ปัจจุบันราคา LPG เร่ิมมีการลอยตัวแล้ว 

2. มีการกล่าวโจมตี ปตท. อยู่เสมอว่า ปตท. ผูกขาดการขายน้ ามันซึ่งไม่
เป็นความจริง เนื่องจาก Market Share ของ ปตท. มีเท่ากับร้อยละ 39 
เท่านั้น 

3. Shale gas ในปัจจุบันนี้มกีารค้นพบและพัฒนาเฉพาะที่อเมริกาเหนือคือ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผลคือท าให้ก๊าซธรรมชาติมีราคาต่ ามาก อย่างไรก็
ตาม การขนส่งก๊าซธรรมชาติท าได้ยากเน่ืองจากจะต้องท าให้เป็นรูป
ของเหลวเท่านั้น สหรัฐอเมริกาจึงได้ผลประโยชน์โดยตรงในการที่ 
Shale gas มีราคาต่ าเพียงประเทศเดียว ผลในทางอ้อมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยก็คือราคา LNG ที่มีราคาสูงในอดีต ตอนนี้จะมีราคา Shale 
gas มากดดันเชื่อว่าในอนาคตราคาก๊าซธรรมชาติในรูป LNG ที่น าเข้า
มาทดแทนก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยก็คงมีราคาต่ าลง 
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นและขอสอบถามดังนี้ 
1. การก าหนดอัตราการขอคืนภาษีต้องค านึงถึงนักลงทุน เนื่องจากมีผล

ต่อการใช้จ่ายและวางแผนชีวิต และต้องมีการตรวจสอบไม่ให้ไปสู่
กลุ่มบุคคลใด 

2. ในส่วนของการจัดสรรงบส าหรับกิจการเพื่อสังคม (CSR) ผู้ถือหุ้น
สามารถน าโครงการมาเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนได้หรือไม่ 

3. ได้รับข่าวว่า ปตท. ถูกอายัดเงินที่ประเทศอียิปต์เป็นความจริงหรือไม่
และ ปตท. ได้รับเงินคืนหรือไม่ 

4. น้ ามันที่ ปตท. ส่งให้กับกองทัพอากาศเป็นการซื้อแบบใช้งบประมาณ
ปีต่อปแีละซื้อแบบเท่าทุนเนื่องจากเป็นการขายให้หน่วยราชการใช่
หรือไม่ มีผลวิจัยเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างน้ ามันที่ใช้กับเคร่ืองบิน
แต่ละประเภทอย่างไร เช่น เคร่ืองบินบินได้ไกลขึ้น 

5. งบประมาณในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด 

นายสมชาย ฐิติอัคร
รุ่งโรจน์ 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามดังนี้ 
1.  การที่มีข่าวว่า ปตท. ถูกเชื่อมโยงการแต่งตั้งกรรมการกับพรรคหรือ

กลุ่มทางการเมือง มีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรในกรณีที่
สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากถือเป็นความเสี่ยง
ขององค์กรจากผลกระทบทางการเมือง  

2. การบริจาคเงินของ ปตท. ควรได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ มี
กระบวนการในการพิจารณาเงินบริจาคหรือมีกลไกภายในอย่างไร และ
ที่ผ่านมามีการบริจาคให้กับองค์กรใดและมีงบประมาณจ านวนเท่าใด 
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการด าเนินงานส่วนนี้
อย่างไร เช่น เร่ืองจ าน าข้าว ปตท. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ 

3. มีแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการเพื่อรองรับมืออุบัติภัยอัน
เน่ืองมาจากการขนถ่ายน้ ามันหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ของ ปตท. และบริษัท
ในเครืออย่างไร 

4. ต้องการให้ ปตท. ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ปตท. มากขึ้น 
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าราคาหุ้นของปตท.นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ประเมินซึ่งนักวิเคราะห์ได้มีการระบุไว้อยู่ที่ประมาณ 400 บาท แต่
ปัจจุบันมีราคา 300 บาท จึงมีข้อสังเกตว่า หากมีผู้บริหารไปเดินสายให้
ข้อมูลผลประกอบการและผลการด าเนินงานขององค์กร จะท าให้
ข้อมูลเหล่านี้เป็นที่รับทราบของผู้ถือหุ้นหรือสาธารณชนโดยทั่วไป
มากขึ้นและส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น 
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นายไววิทย์ เหล่าวรวิทย์ 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า การก าหนดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว เน่ืองจากแม้ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้แต่ ปตท. 
เป็นบริษัทมหาชนจึงต้องมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส การรับรองรายงานการ
ประชุมจึงเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกรายงานประชุมเนื่องจากจะท าให้
การประชุมกระชับขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นด้วยที่จะมีการส่งรายงานการ
ประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อรับรอง เน่ืองจากการรับรองควรท าในที่ประชุม
และการส่งทางไปรษณีย์อาจมีการสูญหายได้ 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงดังนี้ 
1. ในส่วนของการจัดสรรงบส าหรับกิจการเพื่อสังคม (CSR) ผู้ถือหุ้น

สามารถน าโครงการมาเสนอให้ ปตท. พิจารณาได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดเนื่องจาก ปตท. ยังคงมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการของท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม 
ปตท. ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

2. ในกรณีของข่าว ปตท. ถูกอายัดเงินที่ประเทศอียิปต์นั้นขอเรียนว่า 
ปตท. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเร่ืองที่มีการอายัดทรัพย์สิน โดย
ในส่วนของการลงทุนในท่อที่ประเทศอียิปต์นั้นเงินลงทุนประมาณ 
15,000,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน
ประเทศอียิปต์ โดยท่อของ ปตท. ยังคงเป็นท่อที่มีคุณภาพและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  เพียงแต่ปัจจุบันไม่มีการส่งก๊าซจากอียิปต์ไป
อิสราเอล เน่ืองจากรัฐบาลอียิปต์น าไปขายให้ประชาชน ปัจจุบันนี้
มูลค่าของท่อในทางบัญชีเหลืออยู่ประมาณ 4,000,000,000 บาท โดยมี
แนวโน้มว่าท่อเส้นนี้ในอนาคตอาจจะได้กลับน ามาใช้งานอีกครั้งและ
อาจมีการเปลี่ยนทางเพื่อมีการส่งก๊าซจากฝั่งอิสราเอลกลับมาฝั่งอียิปต์
แทน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมูลค่าทางบัญชีที่ได้ต้ังค่าไว้แล้ว 
10,000,000,000 บาทจะมีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้ง 

3. การส่งน้ ามันให้กับกองทัพอากาศ เคร่ืองบินกับเฮลิคอปเตอร์จะมีความ
แตกต่างกัน โดยคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเคร่ืองยนต์ซึ่ง
ผลิตจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทัพไทยและ ปตท. ได้มีการ
พัฒนาร่วมกันหลายด้าน ตัวอย่างเช่น เรือรบของทัพเรือไทยในขณะนี้
ใช้น้ ามันเคร่ืองของ ปตท. ทั้งหมดซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยร่วมกันโดย
เป็นน้ ามันเคร่ืองที่ดีเหมาะกับเคร่ืองยนต์ของเรือรบของกองทัพเรือ
ไทยในปัจจุบันนี้ 



 - 46 - 

 

4. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ใช้งบประมาณ 7,000,000 บาทและ
เน่ืองจากปีนี้มีเหตุการณ์พิเศษจึงได้เปลี่ยนสถานที่จัดมาเป็นศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

5. ในประเด็นเร่ืองของทางการเมือง ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งกฎหมาย
ก าหนดไว้ว่าจะต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ตัวอย่างเช่น ในกรณีเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง พนักงานของ ปตท. วางตัวได้อย่าง
เหมาะสมและแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานตามปกติได้ การด าเนิน
ธุรกิจก็ยังคงด าเนินไปได้ด้วยดี ที่ส าคัญคือคนไทยยังมีพลังงานใช้ ใน
ส่วนของการเชื่อมโยงพรรคหรือกลุ่มการเมืองกับคณะกรรมการน้ัน 
ขอเรียนว่า กรรมการ ปตท. ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ เมื่อประกอบกันมาเป็นคณะกรรมการเชื่อว่ามี
คณะกรรมการที่เป็นกลางและมีพลังในการผลักดัน ปตท. ไปสู่
เป้าหมาย 

6. ในส่วนของเร่ืองบริจาคขอเรียนว่า ปีที่แล้วใช้งบประมาณ 900,000,000 
บาท โดยเป็นอ านาจพิจารณาของฝ่ายบริหาร ซึ่ง ปตท. ให้การ
สนับสนุนทั่วประเทศและเป็นที่คาดหวังของสังคม โดยงบประมาณ
ของ ปตท. อยู่ภายใต้การตรวจสอบของ สตง. โดยในเร่ืองจ าน าข้าว 
ปตท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดทั้งสิ้น ตามที่ได้เรียนไปแล้วว่า ปตท.
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทั้งในส่วน
ขององค์กรและในส่วนของพนักงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปตท. ถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง  

7. ส าหรับกรณีน้ ามันร่ัวไม่ได้เป็นกรณีของปตท. แต่เป็นกรณีของบริษัท
ลูกของ ปตท. อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เป็นเรื่องของบริษัทลูกแต่ ปตท. ก็
ไม่ได้วางใจ ในปี 2556 ปตท. ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนัด
พิเศษเพื่อพิจารณาเหตุการณ์นี้เป็นการเฉพาะ โดย ปตท. ได้ให้การ
ช่วยเหลือบริษัทลูกทุกวิถีทาง ทั้งทางด้านอุปกรณ์ บุคคล และการ
เยียวยาจิตใจเพื่อให้บริษัทลูกผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดีและถือ
เป็นบทเรียนส าคัญให้กับบริษัทในเครือและโรงกลั่นน้ ามันต่างๆ 

ประธานฯ เน่ืองจากการประชุมได้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 ชั่วโมงแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้น
มีขอสอบถามหรือความเห็นเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของ ปตท. 

นางศศิธร ซิ้มเจริญ 

ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามว่า ความรู้เกี่ยวกับก๊าซที่น าไปปลูกดอกทิวลิปมีการส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลูกเชิงพาณิชย์หรือไม่ 
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Mr. Bansant Kumar 
Dugar 

ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นว่า ประเด็นเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบ ปตท. เชื่อมั่นว่า 
ปตท. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความโปร่งใส จึง
สามารถตรวจสอบผลประกอบการย้อนหลังได้  

นางพรพิไล โรจนสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามดังนี้ 
1. โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ณ จังหวัดระยองมีการ

ยกเลิกด้วยเหตุผลใด  
2. เหตุใดการแจกบัตรน้ ามันเป็นที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึง

ถูกยกเลิกในปีนี ้

นายวิวัฒน์ คูสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

ให้ความเห็นดังนี้ 
1. ชื่นชมคณะผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้เต็มที่ถือว่า

เป็นคณะผู้บริหารที่โปร่งใสมากที่สุด 
2. เร่ืองของการเงินและการศึกษา เห็นด้วยในการที่ ปตท. สนับสนุนด้าน

การศึกษาที่จังหวัดระยอง เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าระยองเป็นจังหวัด
ที่มีการสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่ภาษีที่เก็บคืนได้กลับได้
น้อยที่สุดในประเทศ เพราะบริษัทส่วนใหญ่เสียภาษีที่ส านักงานใหญ่ 
คนในระยองจึงได้เฉพาะค่าแรง ค่าภาษีโรงเรือน  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
ไม่เห็นด้วย คือการจัดต้ังสถาบันการศึกษา เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบคือคนทั้งจังหวัดและการจัดการศึกษาใช้เวลานานกว่าจะ
ประสบความส าเร็จ จึงควรใช้วิธีร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า  

3. โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.ที่ถูกยกเลิกไปได้รับแจ้ง
ล่วงหน้าเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น  

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนชี้แจงดังนี้ 
1. การใช้ก๊าซปลูกดอกทิวลิป ปตท.ได้ท าการทดลองประมาณ  4 ปีแล้ว 

เน่ืองจาก ถ้าหากมีการใช้งานก๊าซธรรมชาติเหลวต้องน าความเย็น
ออกมา ซึ่งเดิมความเย็นนั้นไม่ได้มีการใช้ประโยชน์  ปตท. จึงน ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกดอกไม้เมืองหนาว เมื่อทดลองแล้วพบว่า
การที่ท าเช่นนั้นท าให้สามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกยากที่สุด 
เช่น ทิวลิปหรือลิลลี่ได้ และพัฒนาไปสู่การปลูกสตรอเบอร่ีที่จังหวัด
ระยอง ปัจจุบัน ปตท. อยู่ในขั้นที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้
ที่สนใจปลูกดอกไม้เมืองหนาว โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรง
แยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง 
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2. ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
ของ ปตท. จังหวัดระยองที่ถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีเหตุการณ์ทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ปตท.จะแจ้งให้
ทุกท่านทราบก าหนดการใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

3. ในเร่ืองของสถาบันการศึกษา ปัจจุบันบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาด้านต่างๆ อยู่แล้วเช่น การเรียนพยาบาล
โครงการเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระยองเป็น
จังหวัดที่ GDP สูงสุดในประเทศไทยแต่เยาวชนระยองก็ยังคงต้องเข้า
มาศึกษาในกรุงเทพฯ ปตท. จึงมีแนวคิดว่าจะสร้างโรงเรียนที่ดีขึ้นมาที่
จังหวัดระยอง โดย ปตท. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น 
การรับฝากเด็กหรืออาจารย์ เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะให้ตก
อยู่กับพื้นที่ระยองและจังหวัดทางภาคตะวันออกทั้งหมด 

นายวิเชียร ตันสกุล 
ผู้ถือหุ้น 

ขอสอบถามดังนี้ 
1. ปัจจุบัน ปตท. มีแผนการขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยาน

ยนต์อย่างไร เน่ืองจากที่จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการใช้ NGV จ านวน
มาก 

2. เดิมน้ ามัน 95 และ 91 ได้ถูกยกเลิกไปและปัจจุบันได้กลับมาจ าหน่าย
ใหม่ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบัน ปตท.ประสบปัญหากับการขาดทุนจากการจ าหน่าย
ก๊าซ NGV จ านวนมาก จึงยังไม่มีแผนขยายสถานีบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่ง
ตะวันตกเนื่องจากมีความล าบากในการจัดหาก๊าซ จึงเป็นจุดที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายชี้แจงเพิ่มเติม
ต่อผู้ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบัน ยกเลิกการจ าหน่ายเฉพาะ 91 ส่วน 95 ยังคงมีการ
จ าหน่าย แม้ว่าจะขายได้ราคาต่ ามาก เนื่องจากโครงสร้างราคาที่ค่อนข้างสูง 

 

ประธานฯ ขอสรุปว่า เนื่องจากการประชุมด าเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว    เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก    จึงขอปิดการ
ประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบ
ลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบประเมินผล
การประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประตูทางออกด้วย 
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 อนึ่ง  หลังจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น  
โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น  7,409 ราย  โดยมาประชุมด้วยตนเอง  3,079 ราย  และ     
รับมอบฉันทะ 4,330  ราย  รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น  2,395,490,574   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 83.86  ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 
 นางวันทนีย์  จารึก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 ลงนาม ...................................................................  
  ( นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ) 
  ประธานกรรมการ ปตท.  

 
 ลงนาม ...................................................................  
  ( นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร )  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.  
 
 
 
 

ลงนามแล้ว 

ลงนามแล้ว 


