
 
 
 
 
 
 

เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. 
ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

เปิดรับลงทะเบียน 7:30 น.  
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ 
มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

 
 
 

 
งดแจกของช าร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและ เป็นแนวทาง 

ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งและอาหารกลางวนัไวรั้บรอง

ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 
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ท่ี  80000001/345  
 27 มีนาคม 2560  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. CD รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงิน ประจ าปี 2559  
   2. CD รายงานความย ัง่ยนื ปี 2559 
   3. เอกสารประกอบวาระท่ี 3:  ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   4. นิยามกรรมการอิสระ และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. 
   5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ทีต้่องน ำมำในวนัประชุม) 
   6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  ข และ ค (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 
   7. เง่ือนไขวธีิการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
   8. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
   9. ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี /รายงานงบการเงิน / รายงานความย ัง่ยนืของ ปตท.  
      ประจ าปี 2559 
 11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 12. สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 13. บทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary) ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับ

โครงสร้างของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 14. สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 
 บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTTOR) ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR 

(โครงการ PTTOR ESOP) 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 
ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม  
จ านวน 8 วาระ ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมติั 
 งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

สาระส าคญั: ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบ
 แผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2559 ท่ี ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
 ประจ าปี 2559 และ งบการเงินประจ าปี 2559  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และรายงาน
 ความย ัง่ยนืของ ปตท. ประจ าปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  สรุปสาระส าคญั  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 2,232,331.08 2,173,996.19 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,060,734.07 1,086,308.81 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (ลา้นบาท) 1,171,597.01 1,087,687.38 

มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 28,563.00 28,563.00 

รายไดจ้ากการขายและบริการ (ลา้นบาท) 1,718,846.04 2,025,551.71 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 94,609.08 19,936.42 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 32.68 6.73 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 รับทราบแผนงานใน

อนาคต และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของ ปตท.  
ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก ผูส้อบบญัชี  และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง  รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.  ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 
สาระส าคญั: ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจาก 
 หักส ารองต่าง ๆ ตามท่ีบริษัทได้ก าหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี 
 จะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน  ความจ าเป็น  และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดว้ย 
 เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วจะต้อง
 น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้  แล้วให้รายงานให ้
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีก าไรสุทธิประจ าปี 2559 
 จ านวน 94,609 ลา้นบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปี 2559 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 16.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของ
 ก าไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

  

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 และ 2559 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 94,609 19,936 
2. จ  านวนหุน้  (ลา้นหุ้น) 2,856 2,856 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุน้) 16.00 10.00 
      - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 6.00 6.00 
      - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท/หุน้) 10.00 4.00 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 45,701 28,563 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 49.0 148.6 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอตัรา 16.00 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งเป็น 
 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษทั

ยอ่ยงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัรา 6.00 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ี
ยงัไม่จัดสรรของก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเวน้ภาษี      
ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีและไม่ได้
สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวล
รัษฎากร โดยไดจ่้ายเงินปันผลฯ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 แลว้  

 การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษทัยอ่ยงวด 6 

เดือนหลงัของปี 2559 จะจ่ายในอตัรา 10.00 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากก าไรสะสม

ท่ียงัไม่จดัสรรของก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี      

ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีและไม่ได้

สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิของประมวล

รัษฎากร โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลฯ ตามท่ีปรากฏ

รายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 

วนัท่ี 31  มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่าย

เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แลว้ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

สาระส าคญั: ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีกรรมการ ปตท. ท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด คือ จ านวน 5 ท่าน 
ไดแ้ก่ 
(1) นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
(3) นายวชิยั อศัรัสกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
(4) นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ   กรรมการอิสระ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
(5) นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

โดยท่ี ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท.  เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล 
ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ  แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้
มายงับริษทั  คณะกรรมการสรรหาไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของ ปตท.  
ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกบัคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแลว้  คณะกรรมการสรรหา (ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนได้
เสียงดออกเสียง) ไดเ้สนอให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และรายช่ือทั้งหมดไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจแลว้  ดงัมีรายละเอียดประวติั
และผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ดงัน้ี 
(1) นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
(2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ  

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
(3) นายวชิยั อศัรัสกร กรรมการอิสระ 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
(4) นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ   กรรมการอิสระ  

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
(5) นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ  

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

โดยพิจารณาใหก้รรมการล าดบัท่ี (1) (2) (3) และ (4) เป็นกรรมการอิสระ     
เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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และของ ปตท. ทั้งน้ี รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมติัแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นกรรมการ ปตท. อีก
วาระหน่ึง ไดแ้ก่ (1) นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ  
(3) นายวชิยั อศัรัสกร (4) นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  และ (5) นายธรรมยศ ศรีช่วย 
โดยคณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคุณสมบติัแลว้วา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท. ซ่ึงกรรมการ
ล าดบัท่ี (1) (2) (3) และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระดว้ย เน่ืองจากมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของ ปตท. ซ่ึง
สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
ทั้งน้ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2560 

สาระส าคญั: ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจ าปี  2560 
ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. โดยผา่นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. ปี 2560 โดยใช้
แนวปฏิบติัเดิมในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณา
ตามแนวปฏิบติัท่ีบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและบริษทัชั้นน าทั้ง 
ระดบัประเทศและระดบัโลกใช ้รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผล
ประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ปตท. และไดน้ าขอ้มูล
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใชใ้นการพิจารณาเพิ่มเติมอีกดว้ย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจ าปี 2560 เท่ากบัปี 2559 ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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   ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทน
รายเดือน  

(บาทต่อเดือน) 

เบ้ียประชุม 
(บาทต่อคร้ัง)

(เฉพาะกรรมการ
ท่ีเขา้ประชุม) 

คณะกรรมการ ปตท. (จ่ายในอตัราเดิม) 30,000 50,000 
โดยจ ากดัการจ่าย

เบ้ียประชุม 
ไม่เกินปีละ 15 

คร้ัง 
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง    (จ่ายในอตัราเดิม) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
2. คณะกรรมการสรรหา - 24,000 
3. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน - 24,000 
4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี - 24,000 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  - 24,000 
6. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีอาจมีการ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

- 24,000 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25   ส าหรับ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 
บาท 

   เงินโบนสัคณะกรรมการท่ีคิดตามก าไรสุทธิ 
 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามผล
 ประกอบการหรือก าไรสุทธิของ ปตท. เป็นอตัราเงินโบนสัเท่ำกบั 0.05%  
 ของก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2560  และให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรง 
     ต ำแหน่ง ทั้งนี ้ไม่เกิน 3,000,000 บำทต่อคน โดยประธำนคณะกรรมกำร ปตท.  
     จะได้รับโบนัสสูงกว่ำกรรมกำร ในอตัรำร้อยละ 25 (จ่ายในอตัราเดิม) 

  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
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ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2559 ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2559 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ือง ประจ าปี 2560 เท่ากบัปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
และคณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560 

สาระส าคญั: ปตท. มีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงไม่มี
 ความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั ปตท./บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่                                                      
                                                      หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 คณะกรรมการ ปตท.โดยการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงิน 4,700,000 บาท เท่ากบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รำยกำรตรวจสอบ / สอบทำนงบกำรเงิน 
ปตท.และบริษัทย่อย 

ปี 2560 
(บำท) 

ปี 2559 
(บำท) 

เพิม่ขึน้ 
(บำท) 

1. งวดไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค.      
30 มิ.ย. และ 30  ก.ย.  (ปี 60, ปี 59  
ไตรมาส ละ 760,000 บาท ) 

2,280,000 2,280,000 - 

2. งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2,420,000 2,420,000 - 
รวม 4,700,000 4,700,000 - 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชี
 ของ ปตท. ประจ าปี  2560 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นเงิน 4,700,000 
 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่ง
 เหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทั ปตท. 
น ้ ามัน และก ารค้าป ลี ก  จ ากัด  (PTT Oil and Retail Business Company Limited: 
PTTOR) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

สาระส าคญั: ปตท. มีความประสงค์จะด าเนินการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบด้วยการโอน
กิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว 
ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากัด 
(PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) การเสนอขายหุ้นสามัญ
ของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามญั
ของ PTTOR ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้ แต่จะไม่เสนอ
ขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share 
Offering) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (รวมเรียกวา่ “กำร
ปรับโครงสร้ำง ปตท.”) ทั้ งน้ี การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นไปตามเหตุผล ความ
จ าเป็น และผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดงัน้ี  

1) การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจน ้ ามนั ซ่ึงภาครัฐได้
วางแนวทางและด าเนินการเปิดเสรีธุรกิจน ้ ามนัอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางพลงังาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัหาน ้ ามนั ท าให้ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีก าลงัการกลัน่น ้ามนัส าเร็จรูปสูงกวา่ปริมาณความตอ้งการในประเทศ มีผูค้า้
มาตรา 7 เพิ่มข้ึนมากกว่า 40 ราย ผู ้ค้ามีเสรีในการน าเข้าและส่งออกน ้ ามัน
เช้ือ เพ ลิง การแข่ งขันของธุรกิจค้าป ลีกน ้ ามัน มีความ รุนแรงจากการมี
ผู ้ประกอบการเพิ่มข้ึนและมีรูปแบบการค้าและบริการท่ีหลากหลาย ท าให้
ประชาชนมีทางเลือกและได้รับการบริการท่ีดีมากข้ึน ภายใต้สภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนไปน้ี การปรับโครงสร้าง ปตท.จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและความคล่องตวัใน
การแข่งขนัของ PTTOR อีกทั้งเป็นการด าเนินการตามบทบญัญติัร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2559 ในหมวด 6 วา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 75 วรรค 2 บญัญติัไวว้่า “รัฐต้องไม่ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการ
แข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
มัน่คงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มสีาธารณูปโภค หรือการ
จัดท าบริการสาธารณะ” 

2) การปรับโครงสร้าง ปตท.จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างของ ปตท. ซ่ึง 
PTTOR จะถูกจดัตั้ งเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการด าเนินธุรกิจ
น ้ ามนัและคา้ปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ
และแสวงหาโอกาสในการเติบโตท่ีชดัเจน อนัจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. นอกจากน้ี ปตท. จะน า 
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PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความชดัเจน
และโปร่งใสในสายตาของสาธารณชนต่อการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากจะมีการ
เปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากข้ึนตาม
เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

3) การปรับโครงสร้าง ปตท. จะท าให้มูลค่าของธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกสะทอ้นถึง
ศกัยภาพธุรกิจท่ีเป็นเอกชนอยา่งแทจ้ริง เพิ่มโอกาสในการเสาะแสวงหาบุคลากร
และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะในธุรกิจคา้ปลีกเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจของ PTTOR อยา่งเตม็ท่ี  และเม่ือมีการเสนอขายหุ้น 
PTTOR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาท่ีซ้ือขายก็จะสะท้อนมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ
น ้ามนัและคา้ปลีก ซ่ึงจะสูงกวา่มูลค่าของหน่วยธุรกิจน ้ามนัซ่ึงอยูภ่ายใต ้ปตท. 

4) การโอนสินทรัพยจ์าก ปตท. ไปยงั PTTOR และการจ าหน่ายหุ้น PTTOR ท่ี ปตท. 
ถืออยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีผลให้ ปตท. มีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่าย
สินทรัพยแ์ละหุน้ออกไป  

5) การน า PTTOR เข้าระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริม
ตลาดทุนไทยใหมี้ความน่าสนใจต่อนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และ
การเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์สามารถท าให้สาธารณชนสามารถ
ติดตามการด าเนินงานและผลประกอบการของ PTTOR ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และช่วย
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระหน้ี
สาธารณะของภาครัฐ 

6) ธุรกิจน ้ ามันและค้าปลีกของ ปตท. ในปัจจุบันมีการสนับสนุนและสร้าง
ผูป้ระกอบการรายย่อย (SME) เป็นพันธมิตรทางการค้า โดยข้อมูล ณ เดือน
ธนัวาคม 2559 สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศของ ปตท. กวา่ 1,530 สาขานั้นเป็น
ของ SME ร้อยละ 83 และจ านวนร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในประเทศกว่า 1,667 
สาขาเป็นของ SME ร้อยละ 90 และยงัมีพนัธมิตรทางการคา้อีกมากมายในสถานี
บริการน ้ ามนัท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ดังนั้ น การปรับโครงสร้าง ปตท. ท าให ้
PTTOR มีความคล่องตวัและศกัยภาพการลงทุนเพิ่มมากข้ึนทั้งในและต่างประเทศ
ซ่ึงจะมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกบั  PTTOR อีกทั้งเป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพใหค้นไทยไดม้ากข้ึน 

ในการปรับโครงสร้าง ปตท. นั้น ปตท. มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) กล่าวคือ การปรับโครงสร้าง ปตท. เขา้ข่ายเป็นการขายหรือโอน
กิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 
107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
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ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิม่เติม) 
การเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และ
การน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการขายหุ้นท่ี ปตท. 
ถืออยู่เดิมไปพร้อมกนัดว้ยนั้น เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547  (“ประกำศฯ เร่ืองได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”)โดย
จากการค านวณขนาดรายการ มูลค่าสูงสุดของรายการเท่ากบัร้อยละ 9.4 และเม่ือ
นับรวมกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัของ ปตท. 
ขนาดของรายการรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 11.0 ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 15 และ ปตท. 
ไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทน ดังนั้น ปตท. จึงไม่มีหน้าท่ี
จดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขออนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ ปตท. ตามประกาศฯ 
เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
โครงการท่ีส าคญัของ ปตท. ดังนั้ น ปตท. จึงด าเนินการจดัเตรียมสารสนเทศ
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ตามแบบท่ี
ก าหนดโดยประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไปดงักล่าวเพื่อเปิดเผยขอ้มูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของ ปตท. ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 12 และไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการใหค้วามเห็นต่อการปรับ
โครงสร้าง ปตท. ตามรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ของ ปตท. ไดรั้บขอ้มูลส าคญัประกอบการตดัสินใจอย่างครบถ้วน ส าหรับการ
ประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท. 

 พระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556  (พ.ร.บ. 
ร่วมทุน) 
เน่ืองจาก PTTOR เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ซ่ึงมีสถานะเป็นเอกชนภายใต ้
พ.ร.บ. ร่วมทุน และภายหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. PTTOR จะใช้สินทรัพย์
ของ ปตท. รวมถึงหน่วยงานรัฐเพื่อด าเนินกิจการของ PTTOR ต่อไป ซ่ึงเป็น
ธุรกรรมท่ีเข้าข่ายตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน เพราะเป็นธุรกรรมท่ีหน่วยงานรัฐเป็น
เจ้าของ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีสิทธิในสินทรัพย์นั้ นอนุญาตให้ PTTOR มี 
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สิทธิใช้ประโยชน์ ดังนั้ น จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ร่วมทุน ในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
1) การค านวณมูลค่าธุรกรรมขา้งตน้  
2) ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องยินยอมในการให้สิทธิใช้สินทรัพย์ของรัฐแก่ 

PTTOR รวมทั้ งการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ร่วมทุน และ ปตท.ไดท้  าตามขั้นตอน
ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ครบถว้น 

3) การด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ร่วมทุน
การเสนอและด าเนินโครงการ รวมถึงการจดัท าผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
การขอและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้การคดัเลือกเอกชนในโครงการขนาดใหญ่
ไม่ตอ้งมีการประมูล การเจรจาและเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และการขอ
อนุมติัผลการคดัเลือกเอกชนและร่างสัญญาขา้งตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการ ปตท. เห็นควรอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอน
กิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว 
ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการค้าปลีก จ ากัด 
(PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) การเสนอขายหุ้นสามัญ
ของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามญั
ของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอ
ขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share 
Offering) และการน า PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยท่ีการโอน
กิจการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตาม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ เน่ืองจากการปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มความ
ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่
ปี 2559 ท่ีรัฐจะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน รวมทั้ งเป็นการสร้างความ
โปร่งใสชดัเจนในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัของ ปตท. ต่อสาธารณชน และเพิ่มศกัยภาพ
และความคล่องตัวในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจเพื่ อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเสรีธุรกิจน ้ ามนั และเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจ 
SME เติบโต สร้างงานสร้างอาชีพให้กบัคนไทยได้มากข้ึน สร้างความเขม้แข็งให้แก่ 
แบรนด์ไทย รวมทั้งน าพาผูป้ระกอบการไทยสู่ตลาด AEC และตลาดสากล อีกทั้งยงั
เป็นการส่งเสริมและกระตุน้ตลาดทุนไทย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากบัดูแล
และบริหารจดัการกิจการในกลุ่ม ปตท. และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเสาะแสวงหา
บุคลากรและ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะในธุรกิจคา้ปลีก
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เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจของ PTTOR อย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีการปรับโครงสร้าง 
ปตท. ในคร้ังน้ีจะท าให้ PTTOR เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเป็น
บริษทัแกน (Flagship Company) ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกของ ปตท. ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานีบริการน ้ ามนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง 
PTTOR สามารถระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้ดว้ยตนเอง และลดภาระการ
พึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก ปตท. ได ้ 

 ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอ านาจในการเจรจาและพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินการตามการปรับ
โครงสร้าง ปตท. และให้มีอ านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและ
เอกสารประกอบสัญญาอ่ืนๆ รวมถึงการกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นกับ
กิจการขา้งตน้ เพื่อให้การด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จส้ิน ตลอดจน
การก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
ของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า PTTOR เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการก าหนดราคาขายหุน้สามญัดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นสารสนเทศรายการจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12) และบทสรุป
ผูบ้ริหาร (Executive Summary) ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับ
โครงสร้างของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13) 

ระเบียบวาระท่ี 7* พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั 
ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: 
PTTOR) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู ้บริหารและพนักงานของ PTTOR 
(ESOP) 

สาระส าคญั: ตาม ท่ี  PTTOR ประส งค์ จะแป รสภาพบ ริษัท เป็ นบ ริษัท มห าชนจ ากัดตาม
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั PTTOR จะด าเนินการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ PTTOR (PTTOR-WA) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ”) ให้แก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของ PTTOR นั้น ในการน้ี ปตท. ในฐานะผู ้
ถือหุ้นของ PTTOR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ 
PTTOR มีหน้าท่ีอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของ PTTOR ให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของ PTTOR (“โครงกำร PTTOR ESOP”) 
เพื่อให้เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
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32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 
15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลง
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใช้บงัคบัแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภายใตโ้ครงการ PTTOR ESOP ดงักล่าว PTTOR จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิจ านวนไม่เกิน 27,000,000 หน่วย โดยมีอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 4 ปี 
นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี PTTOR จะจดัสรรหุ้นสามญัส ารองไวเ้พื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท) ซ่ึงคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 2.58 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทั้งหมดของ PTTOR ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ประชาชน
เป็นคร้ังแรก (IPO) และภายหลงัการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ  านวน ทั้งน้ี 
รายละเอียดเบ้ืองตน้ของโครงการ PTTOR ESOP ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและ
การค้าปลีก จ ากัด (PTTOR) ให้แก่ผู ้บริหารและพนักงานของ PTTOR (โครงการ 
PTTOR ESOP) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14) 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
PTTOR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR จ านวน
รวมไม่เกิน 27,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิจะเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของ 
PTTOR ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิ รวมถึงอนุมติัให้คณะกรรมการบริษทัของ PTTOR หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัของ PTTOR มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดหรือ
แกไ้ขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง คณะกรรมการ ปตท. เห็นว่าการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
เป็นประโยชน์ต่อ PTTOR เน่ืองจากเป็นการตอบแทนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ
พนักงานของ PTTOR ให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ 
PTTOR และผูถื้อหุ้น รวมถึงจะสามารถจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีหาทดแทนได้
ยากให้ท างานกับ PTTOR ต่อไปในระยะยาว เน่ืองจากผูบ้ริหารและพนักงานมีส่วน
ร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าให้มีวตัถุประสงค์เป็นหน่ึงเดียวกับผูถื้อหุ้น และมุ่งสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ PTTOR เป็นส าคญั เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซ่ึงจะ
สามารถสร้าง ประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นเน่ืองจากการท่ี PTTOR มีบุคลากรท่ีมีความรู้
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ความสามารถเหมาะสม ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีนั้ นจะช่วยให้ PTTOR มีผล
ประกอบการท่ีดีและมีความมัน่คงทางการเงินซ่ึงจะก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีข้ึนใน
อนาคตแก่ผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นสรุปสาระส าคญัของการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้
ปลีก จ ากัด (PTTOR) ให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของ PTTOR (โครงการ PTTOR 
ESOP) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14) 

 
(* หมายเหตุ ทั้งน้ี เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากระเบียบวาระท่ี 6 ดงันั้น ในการพิจารณา

อนุมติัเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 6 จะถือเป็นเง่ือนไขส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7 น้ี โดยหาก
เร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 6 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 7 อีกต่อไป) 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2559 งบการเงิน ประจ าปี 2559 และ
รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2559 ของ ปตท. สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการ
บริษทั ชั้น 24 อาคารส านกังาน ปตท. เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0-2537-3855  หรือกรอกแบบฟอร์มในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 เพือ่ส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0-2537-3887 หรือ 
email: corporatesecretary@pttplc.com เพื่อ ปตท. จะไดจ้ดัส่งใหท้่านต่อไป  

  ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยืน่ต่อ ปตท. 
ก่อนเขา้ร่วมประชุม ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ 
ดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหน่ึง ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ ปตท.  ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ี 
ส่งมาดว้ย 8  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้ 

 ขอใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  และ 6  
มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชุม  กรุณาศึกษาเง่ือนไขวธีิการลงทะเบียน และจดัเตรียม
เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 โดย ปตท. จะด าเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ดงัรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  

 เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม  รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
อยา่งเตม็ท่ี  หากท่านมีค าถามท่ีตอ้งการให ้ ปตท.  ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี สามารถจดัส่ง
ค าถามไปล่วงหนา้ไดท่ี้ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 
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การทุจริตคร้ังท่ี 5 หวัขอ้ “Tackling Corruption through Public-Private 

Collaboration  (16 ต.ค. 2557) 

 : สมัมนา เร่ือง บทบาทและหนา้ท่ีกรรมการรัฐวสิาหกิจ ของสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) 

 : สมัมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวสิาหกิจ  

ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) (30 กนัยายน 2559) 

 : สมัมนา PTT Group AC Forum 2015 

 : Board Briefing ปตท. 
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP112/2014), Advance Audit 
Committee Program (AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2551 - 2557 ปลดักระทรวงกระทรวงยติุธรรม 

 : 2557 - 2558 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า 

 : 2558 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย  
 (องคก์ารมหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการอิสระ วาระท่ี 1 :  1 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบนั 

   คณะกรรมการตรวจสอบ  :  
 - กรรมการตรวจสอบ               :   5 กรกฎาคม 2557 – 3 กนัยายน 2557 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ :   4 กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :  คณะกรรมการ ปตท. 13/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 93.3) 

การถือหุ้นใน ปตท. : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายกติตพิงษ์ 
กติยารักษ์ 

2 1. กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก ากบัการปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ ์
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี 
จ ากดั (มหาชน) 

- - - 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง  2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ   

    ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

     ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

       ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

         มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง∗ 

 

ผลงานในปี 2559 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะ

ยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม 

5. เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน  ระบบความเส่ียง รายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชี 

ตลอดจนสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายของ ปตท. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการ

พฒันาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ เพ่ือใหมี้การตรวจสอบในเชิงรุก ครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีความสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

                                                           

∗
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

( ประกาศสาํนกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรง ตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติ

บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

ช่ือ-นามสกลุ : พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ  

อายุ : 63 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

การศึกษา : โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นท่ี 13 

 : โรงเรียนนายเรืออากาศ  รุ่นท่ี 20 

 : โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู  รุ่นท่ี 56 

 : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  รุ่นท่ี 33 

 : วทิยาลยัการทพัอากาศ  รุ่นท่ี 36 

ความเช่ียวชาญ : บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ/วศิวกรรมเคร่ืองกล-อากาศยาน/รัฐศาสตร์/ 

บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลงัจดัทาํข้ึน (Director’s Pool ของ

กระทรวงการคลงั)  

การฝึกอบรม : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 8 ปี 2559  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 : การประชุมระดบัชาติ วา่ดว้ยการสร้างแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตคร้ังท่ี 5 หวัขอ้  “Tackling Corruption through Public-Private 

Collaboration”  

 : สมัมนา “แนวทางการจดัตั้งบรรษทัวสิาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 

 : Board Briefing ปตท. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP 117/2015), Role of the 

Nomination & Governance Committee Program (RNG 7/2015), Ethical 

Leadership Program (ELP 7/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2551 - 2554 เสนาธิการ กรมช่างอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนกองทพัอากาศ  

 กองทพัอากาศ 

 : 2554 - 2556 รองเจา้กรมช่างอากาศ กองทพัอากาศ 

 : 2556 ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพัอากาศ 

 : 2556 - 2557 เจา้กรมช่างอากาศ กองทพัอากาศ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระท่ี 1 :  4  กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั 

  • คณะกรรมการสรรหา : 

     - กรรมการสรรหา  : 4  กนัยายน 2557 – 17 พฤศจิกายน 2559 

     - ประธานกรรมการสรรหา :  18 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : • คณะกรรมการ ปตท. 13/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการสรรหา  3/3 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

การถือหุ้นใน ปตท. : -ไม่มี-  (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ

เสนอช่ือเป็น

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีสํ่าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 

ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

พล.อ.ท. 

บุญสืบ 

ประสิทธ์ิ 

- - - - - 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง  2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ   

  ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

      ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

       มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง∗ 

 

ผลงานในปี 2559 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะ

ยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียม   

และเป็นธรรม 

5. เป็นประธานกรรมการสรรหา ทาํหนา้ท่ีใหค้วามเห็นในการปรับปรุง การกาํหนดทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์

ขององคป์ระกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ิมเติม

ทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี อีกทั้งพิจารณาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม เป็นผูมี้ความรู้ ความ

เช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของ ปตท. เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
 

                                                           

∗
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

( ประกาศสาํนกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรง ตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติ

บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

ช่ือ-นามสกลุ : นายวชัิย อศัรัสกร  

อายุ : 56 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

การศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ New South Wales University, Australia 

ความเช่ียวชาญ : การบริหารจดัการ การตลาด/  พลงังาน ปิโตรเลียม วศิวกรรมศาสตร์/ ธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ/ การบญัชีและการเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี

กระทรวงการคลงัจดัทาํข้ึน (Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั) 

การฝึกอบรม : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)  รุ่นท่ี 12  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.)  

รุ่นท่ี 22 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 : การประชุมระดบัชาติ วา่ดว้ยการสร้างแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตคร้ังท่ี 5 หวัขอ้  “Tackling Corruption through Public-Private 

Collaboration  (16 ตุลาคม 2557) 

 : สมัมนา เร่ือง บทบาทและหนา้ท่ีกรรมการรัฐวสิาหกิจ ของสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.)  (5 มิถุนายน 2558) 

 : สมัมนา Re-energizing Growth through Better Governance สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   (18 มิถุนายน 2558) 

 : สมัมนา “แนวทางการจดัตั้งบรรษทัวสิาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 

 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 7 ปี 2558  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 : สมัมนา PTT Group AC Forum 2015 

 : สมัมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 

practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) 

 : สมัมนา CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force 

for Business Sustainability”  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. 

และ IOD (28 ตุลาคม 2558) 

 : สมัมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ บทบาทคณะกรรมการ

ในการขบัเคล่ือนองคก์รตามร่าง พ.ร.บ. การพฒันาการกาํกบัดูแลและบริหาร

รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ....... และหลกัการบริหารกิจการท่ีดี”  (17 ตุลาคม 2559) 

 : Board Briefing ปตท. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 215/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2538 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั เชียงเฮงอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 : 2554 - ต.ค. 2557 เลขาธิการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

 : ต.ค. 2557 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

 : มี.ค. 2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย 

 : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบายสถาบนั 

 การเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 : 2558 - ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

 : 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ย 

 การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระท่ี 1    :  4  กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั 

  • กรรมการตรวจสอบ  : 4 กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั    

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : • คณะกรรมการ ปตท. 13/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 93.3) 

การถือหุ้นใน ปตท. : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ

เสนอช่ือเป็น

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีสํ่าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 

ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

นายวชัิย 

อศัรัสกร 

- - 2 1. กรรมการบริหาร  ศูนย์

ส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่ง

ประเทศ (องคก์รมหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั เชียงเฮง

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

- 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง  2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ   

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

      ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

       มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง∗ 

 

ผลงานในปี 2559 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะ

ยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม 

5. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน  ระบบความเส่ียง รายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชี 

ตลอดจนสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายของ ปตท. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการ

พฒันาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ เพ่ือใหมี้การตรวจสอบในเชิงรุก ครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีความสาํคญั 

 

 

 

 

                                                           

∗
 
*กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

( ประกาศสาํนกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรง ตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติ

บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

ช่ือ-นามสกลุ : นายสมศักดิ์ โชตรัิตนะศิริ 

อายุ : 59 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 : ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ความเช่ียวชาญ : การบริหารจดัการ/การเงิน /การคลงั/ รัฐศาสตร์/ บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี

กระทรวงการคลงัจดัทาํข้ึน (Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั) 

การฝึกอบรม : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) ปี 2549  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 : หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14  

วทิยาลยัการยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม 

 : สมัมนา Thailand's 6th National Conference on Collective Action against 

Corruption “Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum”  

จดัโดย IOD (16 ตุลาคม 2558) 

 : Board Briefing ปตท. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009), Audit Committee 

Program (ACP 33/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2553 -2556 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

 : 2556 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระท่ี 1 : 22 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 

• กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี : 26 กนัยายน 2558 - 17 พฤศจิกายน 2559 

• กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   : 18 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : • คณะกรรมการ ปตท. 12/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 92.3) 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  3/3 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

• คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (ไม่มีการจดัประชุมในระหวา่งดาํรง

ตาํแหน่งปี 2559) 

การถือหุ้นใน ปตท. : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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ผู้ได้รับการ

เสนอช่ือเป็น

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีสํ่าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 

ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

นายสมศักดิ์ 

โชตรัิตนะศิริ 

- - 5 1. กรรมการผูแ้ทนสาํนกั

งบประมาณ การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการบริหาร 

(กรรมการโดยตาํแหน่ง) 

สาํนกังานพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องคก์าร

มหาชน) 

3. กรรมการบริหาร 

(กรรมการโดยตาํแหน่ง) 

สาํนกังานบริหารและ

พฒันาองคค์วามรู้ 

(องคก์ารมหาชน) 

4. กรรมการ สาํนกังานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล 

5 . กรรมการ(กรรมการโดย

ตาํแหน่ง) สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ (สศช.) 

- 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง  2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

     ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ   

     ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

       ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   

         ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง∗ 

  
ผลงานในปี 2559 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะ

ยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม 

5. เป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให ้ปตท. มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งพฒันาและยกระดบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล 

และเสนอแนะแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการฯ 

6. เป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ กรรมการเฉพาะเร่ือง และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

 

 

                                                           

∗
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

( ประกาศสาํนกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรง ตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติ

บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  3 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

ช่ือ-นามสกลุ : นายธรรมยศ ศรีช่วย  

อายุ : 58 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  

การศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล 

ความเช่ียวชาญ : การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ/ พลงังาน/วศิวกรรมศาสตร์/ บุคคลในบญัชี

รายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลงัจดัทาํข้ึน (Director’s Pool ของ

กระทรวงการคลงั) 

การฝึกอบรม : หลกัสูตรนกับริหารพลงังานระดบัสูงรุ่นท่ี 1 กระทรวงพลงังาน 

 : หลกัสูตรเสนาธิการทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ รุ่นท่ี 47 กองบญัชาการ

ทหารสูงสุด 

 : หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ผูน้าํท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.)”  รุ่นท่ี 56

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 52 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE5/2015) สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2550 – 2557 รองอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 : 1 ต.ค. 2557 – ก.ย. 2559  อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ ์

                                         พลงังาน 

 : ต.ค. 59 – ปัจจุบนั  รองปลดักระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการ วาระท่ี 1 : 15 ธนัวาคม 2559 – ปัจจุบนั 

• กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร : 15 ธนัวาคม 2559 – ปัจจุบนั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : • คณะกรรมการ ปตท. 1/1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ไม่มีการจดัประชุมในระหวา่งดาํรง

ตาํแหน่งปี 2559) 

การถือหุ้นใน ปตท. : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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ผู้ได้รับการ

เสนอช่ือเป็น

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีสํ่าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 

ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

นายธรรมยศ 

ศรีช่วย 

1 1. กรรมการ บริษทั บีซีพีจี 

จาํกดั (มหาชน) 

- - - 

 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง∗ 

 

ผลงานในปี 2559 

1. ร่วมกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะ

ยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

5. เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง กาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายองคก์ร  

                                                           

∗
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

( ประกาศสาํนกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรง ตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติ

บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 

หนา้  1/7 

 

 

คุณสมบัติกรรมการอสิระของ ปตท. 

( ทีม่ีความเข้มกว่าข้อกาํหนดข้ันตํ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 

    (1)  ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%  ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม 

        ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล ท่ี อ า จ มี ค ว า ม ขัด แ ย้ง  โ ด ย ใ ห้ นั บ ร ว ม หุ้ น ท่ี ถื อ โ ด ย ผู ้ ท่ี เก่ี ย ว ข้อ ง ด้ ว ย  

              (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

    (2)  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน / พนกังาน/ ลูกจา้ง / ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ 

               ผูมี้อาํนาจควบคุมของ ปตท.  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือ 

               นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนั และช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

    (3)  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 

               พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ 

               บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษทัยอ่ย  

    (4)  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั ปตท.  

    (ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์: ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา 

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 ระดบันยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ 

− กรณีผูส้อบบญัชี:  หา้มทุกกรณี 

− กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน: มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในทาํนองเดียวกบัขอ้กาํหนดวา่ดว้ย

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

 ลักษณะความสัมพันธ์: กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่  รายการท่ี เป็ น ธุรกรรมปกติ รายการเช่ า/ให้ เช่ าอสังหาริมทรัพ ย ์

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน 

 ระดับนัยสําคัญ ท่ี เข้าข่ายไม่ อิสระ : มูลค่ารายการ ≥  20 ล้านบาท หรือ 

≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณา

มูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการทาํ

รายการในคร้ังน้ีดว้ย 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 

หนา้  2/7 

(ข)   กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ 

   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ 

   ผูบ้ริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) กาํหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับ 

 การแต่งตั้ง 

(ง) ข้อยกเวน้: กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนด 

 ในระหวา่งดาํรงตาํแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติ

 ท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของ 

                 กรรมการรายนั้ น ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน 

                 ประจาํปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อ 

                 ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  ปตท. จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

                 ในหนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย 

(5)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ปตท.  

(6)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

(7)  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให ้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับ 

เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective  

decision) ได ้

ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย    

และบริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน  ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดํารงตาํแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม            

ท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 

 - บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการอสิระของ ปตท.   

(1) เส นอแนะเร่ืองท่ี สําคัญ และเป็ นป ระโยชน์ ต่อ ป ตท . ผู ้ถือหุ้น  และผู ้ถือหุ้นรายย่อยต่อ 

                คณ ะกรรมการ ป ตท .  และ/ห รือป ระธาน เจ้าห น้ าท่ี บ ริห ารและกรรม การผู ้จ ัดการให ญ่ 

      แลว้แต่กรณี 

(2) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ปตท. ท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งให้ความ

คิดเห็นตามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีพึงปฏิบติั เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุ้น 

และ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

(3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยาม

กรรมการอิสระใหมี้ความเหมาะสมและครบถว้นตามกฎหมาย  
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(4) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะตอ้งไม่มีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

อยา่งเป็นอิสระ 

(5) วาระของกรรมการอิสระ เร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และพน้จากการเป็นกรรมการอิสระเม่ือขาดคุณสมบติัตามนิยามดงักล่าว 

หรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการ ปตท.  

(6)     กรรมการอิสระตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. จดัทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ

รับผิดชอบในการดาํเนินงานของ ปตท. โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบ

ทานความเหมาะสมของระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกาํกบัดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ

กระบวนการควบคุมภายใน   

3. สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  

4. สอบทานการดาํเนินงานของ ปตท. ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วธีิ ปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคาํสั่งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ ปตท.  

5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ

ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

7. เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง และ

ประเมินผลงานของหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท. 

9. ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการ

ใดท่ีเห็นวา่จาํเป็น  

10. รายงานผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเวน้รายงานผลการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ให้จดัทาํเป็นรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีพร้อมทั้งส่งรายงานดงักล่าวให้กระทรวงเจา้สังกดัของ ปตท. และกระทรวงการคลงัเพื่อ

ทราบ  

11. ประเมินผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีบญัชีการเงิน

ละ 1 คร้ัง ใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 

หนา้  4/7 

12. เปิดเผยรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีใน

รายงานประจาํปีของ ปตท.  

13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ปตท.  เพื่อช้ีแจงในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดว้ย 

14. ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการรับและกาํกบัดูแลการรับเร่ืองร้องเรียน  

15. กรณีท่ีการดาํเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบติังานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

จาํเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดาํเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองดว้ยค่าใชจ่้ายของ 

ปตท. ได ้ 

16. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ ปตท. 

ให้แจง้ต่อผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานของ ปตท. ดาํเนินการ  

แกไ้ข  

17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ตอ้งมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

18. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยา่งเป็นทางการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

19. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นขอบเขต หนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

2. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ เม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง (จากการลาออก หรือครบ

วาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อดาํเนินการแต่งตั้ง  โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน 

Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลังและของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขดัแยง้กบั ปตท. (Conflict of 

Interest) อีกทั้งคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ตอ้งให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อทําหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

กรรมการเฉพาะเร่ือง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  ยกเวน้คณะกรรมการสรรหา 

ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง  
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4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความ

รับผดิชอบในการดาํเนินงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้ มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้

คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

6. เปิดเผยรายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวใ้นรายงานประจาํปี 

7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

ทั้งน้ี ไดก้าํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดงัน้ี 

 1.    คณะกรรมการสรรหากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ   

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  และ

กาํหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

 2.    คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อม 

เหตุผลประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

      3.    คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหานาํเสนอเพื่อ    

     พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

  ต่อไป โดยรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

  เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557  

  อีกดว้ย   

 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ 

สมเหตุสมผล สําหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการ ปตท. และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้ งการประเมินผลและ

พิจารณาค่าตอบแทน ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความ

รับผดิชอบในการดาํเนินงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีการรายงานผลเพื่อรายงาน 

ผลใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

6. เปิดเผยรายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 
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7. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (ปรับปรุงสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี

ปี 2560) 

8     ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ี 

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั  

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยืน(Sustainability Management : 

SM) ซ่ึงรวมถึงการดาํเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) 

7. กาํหนดนโยบายให ้ปตท. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท.  

และ การเสนอวาระสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

8. ติดตามการดาํเนินงานดา้น SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

9. วางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของ ปตท. 

10. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

1. กาํหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2. กาํกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดาํเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรสอดคล้องกบักลยุทธ์และ 

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและ

บริหารความเส่ียง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนําไป

ดาํเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ ง

แนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหาร

ความเส่ียงองคก์รใหแ้ก่ CPRC เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. สนบัสนุนการดาํเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)ใหบ้รรลุเป้าหมายของการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

6. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์

สําคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและ

พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด  
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7. พิจารณากลัน่กรองและให้ขอ้คิดเห็นวาระทางเทคนิคท่ีมีความซบัซอ้นเชิงธุรกิจมีภาระผูกพนัในระยะยาวและ

มีความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบระยะยาวต่อ ปตท. ก่อนท่ีจะนาํเสนอวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

8. ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

 

  



  

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนของ บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 
Registration Form of PTT Public Company Limited 

 
                   

ขา้พเจา้       
I/We              สัญชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี  Nationality 
Address    

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้          
 Shareholder Registration No. 

 
 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
is/are a shareholder(s) of PTT Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ 
holding the total registered amount of  shares    

หุน้สามญั หุน้ 
Ordinary share of shares   

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

* ผู้เข้าประชุมโปรดนําเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าประชุม  

( หรือหนังสือเดินทางสําหรับชาวต่างชาติ )  มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม* 

* Please present this document and attendant’s identification card  
( or passport for non-Thai attendant )  to the meeting registrars.* 
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Attachment 5  

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
PTT Public Company Limited 

วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. 

Friday 28th April 2017 at 9.30 a.m. 

ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  ชั้น 5  อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  
เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  

Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone),  
No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  

ขา้พเจา้   เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
 I, (name)     am either a shareholder or a proxy of  

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน (หรือหนงัสือเดินทาง)                                        
PTT Public Company Limited.  My identification number (or passport number) is 
 
ขา้พเจา้ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
I am hereby attend the mentioned meeting above. 

 

 ลงช่ือ _______________________________ ผูเ้ขา้ประชุม 
 Signature   The meeting attendant 

                                                                      (_______________________________) 
  Name of the attendant (please print) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ         
อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง      
อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)    โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม             หุน้   
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                           เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมญั 
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  วนัศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

 

หมำยเหตุ  :   ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง      
อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั   ปตท.  จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม      หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1)           อาย ุ              ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                  หรือ 

(2)           อาย ุ              ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                  หรือ 

(3)           อาย ุ              ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง         
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในกำรประชุมสำมญั 
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  วนัศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

หนา้    1      ของจ านวน    5    หนา้ 
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    วำระที่  1  เร่ือง   พจิำรณำรับรองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559  และพจิำรณำ 
                                                          อนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วำระที่   2  เร่ือง   พจิำรณำอนุมตัิจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559  และกำรจ่ำยเงนิปันผล 
     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

  วำระที่  3  เร่ือง   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ  นำยกติตพิงษ์ กติยำรักษ์     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ    พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธ์ิ     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ   นำยวิชัย อศัรัสกร     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ   นำยสมศักดิ์ โชตรัิตนะศิริ     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

                      ช่ือกรรมการ   นำยธรรมยศ ศรีช่วย     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วำระที่  4  เร่ือง พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ปตท.  ประจ ำปี  2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วำระที่  5  เร่ือง พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี  2560  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

หนา้    2      ของจ านวน     5     หนา้ 
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  วำระที่ 6   เร่ือง   พิจำรณำอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำง ปตท. และกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ

บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และกำร
น ำ PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเข้ำข่ำยเป็น
รำยกำรตำมมำตรำ 107(2)(ก) ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
. 

  วำระที่ 7*  เร่ือง  พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ 
                                    บริษทั ปตท. น ำ้มนัและกำรค้ำปลกี จ ำกดั (PTT Oil and Retail Business  
                                    Company Limited: PTTOR) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหำร 
                                    และพนักงำนของ PTTOR (ESOP) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
* หมายเหต ุ ทั้งน้ี เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากระเบียบวาระท่ี 6 ดงันั้น ในการพิจารณา
อนุมติัเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 6 จะถือเป็นเง่ือนไขส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7 น้ี โดยหากเร่ืองตามระเบียบ
วาระท่ี 6 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 7 อีกต่อไป)  

 

  วำระที่ 8   เร่ือง  พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ำม)ี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  วนัศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องบำงกอก 
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  
กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ(ต่อ)    
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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         แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง     
อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ปตท.  จ ำกดั (มหำชน)   โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                                          หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                         เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                       อาย ุ              ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์              หรือ 

(2)                       อาย ุ              ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์              หรือ 

(3)                       อาย ุ              ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมญั 
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  วนัศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5  อำคำร
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 หุน้สามญั                      หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                 เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ                     หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                 เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                           เสียง 
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 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    วำระที่  1  เร่ือง   พจิำรณำรับรองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559  และพจิำรณำ 
                                                          อนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  

 (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  

 วำระที่ 2   เร่ือง   พจิำรณำอนุมตัิจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิประจ ำปี  2559 และกำรจ่ำยเงินปันผล 
                                (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  

  วำระที่  3   เร่ือง   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ  นำยกติตพิงษ์ กติยำรักษ์    
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ      พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธ์ิ  
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ       นำยวชัิย อศัรัสกร  
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ       นำยสมศักดิ์ โชตรัิตนะศิริ  
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
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ช่ือกรรมการ         นำยธรรมยศ ศรีช่วย  
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

   วำระที่  4    เร่ือง   พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  ปตท.  ประจ ำปี  2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

  วำระที่  5   เร่ือง พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี  2560  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

    วำระที่  6  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำง ปตท. และกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ
บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และกำร
น ำ PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเข้ำข่ำยเป็น
รำยกำรตำมมำตรำ 107(2)(ก) ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) 

         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

  วำระที่  7* เร่ือง พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
                                    บริษทั ปตท. น ำ้มนัและกำรค้ำปลกี จ ำกดั (PTT Oil and Retail Business  
                                    Company Limited: PTTOR) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหำร 
                                    และพนกังำนของ PTTOR (ESOP) 
         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
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* หมายเหต ุ ทั้งน้ี เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากระเบียบวาระท่ี 6 ดงันั้น ในการพิจารณา
อนุมติัเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 6 จะถือเป็นเง่ือนไขส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7 น้ี โดยหากเร่ืองตามระเบียบ
วาระท่ี 6 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี 7 อีกต่อไป)  

 วำระที่  8   เร่ือง  พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ำม)ี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  
 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ 
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
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หมำยเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น       
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  วนัศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์  ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695  ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  (ต่อ)  
     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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เง่ือนไขวธีิการลงทะเบยีน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 1.1  ผูถื้อหุน้ลงนามและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 1.2 ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

(กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงและน าส่งหลกัฐาน
รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.  การมอบฉันทะ 
 2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะลงนาม และน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 2.2 ผูรั้บมอบฉนัทะน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
  (1) กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน และผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  
   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) โดย ปตท. ขอแนะน าใหท้่านใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และระบุการออกเสียง 
   ในแต่ละระเบียบวาระ ซ่ึง ปตท. จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง 
   (1.1) กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
    (ก) กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
                                 ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
    (ข) กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
     ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
หมายเหตุ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ / กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์สามารถใหบิ้ดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะ

ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประชาชน) ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย    

   (1.2) กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian 
    (ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนา้หนงัสือรับรอง 
     นิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และลงนามผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมา 
     ลงทะเบียนเขา้ประชุมฯ 
    (ข) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย   

กรุณาแนบ 
 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่เกิน 60 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ              
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   
กรุณาแนบ 
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 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของ
ประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูโ่ดยหนงัสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตา
รีพบับลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ ไม่เกิน 6 เดือน 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ     
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 ในกรณีท่ีส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัท่ีผา่นการรับรองจากโนตารีพบับลิค 
หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจเป็นส าเนาเอกสาร ส าเนาเอกสารดงักล่าวจะตอ้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของ           
นิติบุคคล (ถา้มี) 

(ง) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งมีการท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล 

    (จ)  กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian และ แนบ  
     หลกัฐานของผูม้อบอ านาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรือ (1.2) (แลว้แต่กรณี) รวมทั้ง 
     หนงัสือยนืยนั หรือ ส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย 

  (2) เอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (3) รายช่ือกรรมการอิสระของ ปตท. กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียง 
                     ลงคะแนนแทนดงัน้ี 

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ปตท. 
2. นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร

และกรรมการสรรหา  
3. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 

4. นายดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานไปยงั ปตท. เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุม 
  ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
 

3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล   
 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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4.  ขั้นตอนการลงทะเบียนและก าหนดการ 

 
 

      
 

    
 

     
  

    
 

      
หมายเหตุ 

 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีจะกลบัก่อน โปรดลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ใหค้วามคิดเห็นในแบบประเมิน  
และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีเพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

 ปตท. ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผูท่ี้น าเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือลงทะเบียนล่าชา้ 
ภายหลงัจากการปิดประชุม 

 ***************  

4.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมน าเอกสารตามท่ีก าหนดในขอ้ 1. – 3. ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจความครบถว้น  
 ณ จุดตรวจเอกสารโดยจะเปิดรับตรวจเอกสารและลงทะเบียนเวลา 7.30 น. 

4.2 น าเอกสารท่ีตรวจสอบแลว้ไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน  

4.2.1 ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบ
ฉนัทะบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนในช่อง  
“บุคคลธรรมดา มาดว้ยตนเอง /รับมอบฉนัทะ” 

4.2.2 ผูรั้บมอบฉนัทะนิติบุคคล  
(กองทุน /สถาบนั) ลงทะเบียนในช่อง “นิติ
บุคคล /กองทุน /สถาบนั” 

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะไดรั้บบตัรลงคะแนน /Sticker ติดเส้ือ /คูปอง 
            อาหารวา่ง /คูปองรับอาหารกล่อง และแบบประเมิน 

4.4 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมรับประทานอาหารวา่งและชมนิทรรศการก่อนการประชุม  
 โดยจะเปิดใหเ้ขา้ห้องประชุมเวลาประมาณ 9.00 น. และเร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 

4.5 ประธานในท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 การประชุมตามล าดบัจนครบทั้ง 8 วาระ และปิดการประชุม 
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รายช่ือและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1. นายปิยสวสัดิ์ อมัระนันทน์ 
 กรรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
 อาย ุ:  63 ปี 
 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  : - ไม่มี – 

2. นายชาญวทิย์  อมตะมาทุชาติ 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รและกรรมการสรรหา 
อาย ุ:  60 ปี 

 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900 
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  : - ไม่มี - 

3. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 อาย ุ:  50 ปี 
ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  

 กรุงเทพฯ 10900 
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  :  - ไม่มี – 

4.  นายดอน วสันตพฤกษ์  
กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
อาย ุ:  58 ปี    

 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  :  - ไม่มี -  

******************* 
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ข้อบังคบับริษทัเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

  1. การปิดสมุดทะเบียน  

 (ข้อ 16) ในระหวา่งยีสิ่บเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา (ถา้มี) ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) 
วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้  

  2. การเรียกประชุม  

 (ข้อ 18) คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทั  การประชุมเช่นน้ีให้เรียกวา่ “การประชุมสามญั” การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกว่า 
“การประชุมวสิามญั”คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 (ข้อ 19) ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือ        
ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25)  คนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10)  ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  อาจร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้นหนังสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

 (ข้อ 20) ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  หนังสือนัด
ประชุมนั้นให้ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร  ทั้ งน้ี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา  รวมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

  3. องค์ประชุม  

 (ข้อ 23) ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้า (25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2)  ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด    ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า     
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  เพราะผูถื้อหุ้นขอตามขอ้บงัคบั 19  หากล่วงเลยเวลานดัประชุม
ไปแล้วถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง  และมีผูถื้อหุ้นยงัไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ให้ยกเลิกการ
ประชุมดงักล่าว  แต่ในกรณีท่ีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอตามขอ้บงัคบั
ขอ้ 19  ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั และอยา่งมากไม่
เกินสิบส่ี (14)  วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังใหม่น้ีไม่จ  าตอ้งมีผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชุม 

 (ข้อ 24)  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน  ถา้รองประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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  4. คะแนนเสียง  

  ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในระเบียบ
วาระต่าง ๆ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

  (1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด  ใน
การประชุมคร้ังน้ี คือ การพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559  และพิจารณาอนุมติังบ
การเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  /  การพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และ
การจ่ายเงินปันผล /  การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  /  การพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560  

  (2) (ข้อ 27 (7)) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน : ใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในการประชุมคร้ังน้ี คือ การพิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามญั
ของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
เขา้ข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  

   (3) (ข้อ 29)  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม    

   (4) (ข้อ 37)  การเลือกตั้งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามขอ้บงัคบับริษทั  
      1) ผูถื้อหุ้นใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ  โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด

มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
          2) ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมา             
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 

  (5) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้น ในการประชุมคร้ังน้ี คือ 
การพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ปตท. น ้ ามนัและ
การค้าปลีก จ ากัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. 
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR (ESOP)  
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  5. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษ 
 (ข้อ 28) ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี เวน้แต่การ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

****************** 
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Attachment 10 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรืองบการเงิน และ/หรือรายงานความยัง่ยืนของ ปตท. 
Requisition Form for Annual Report, Financial Statement and Corporate Sustainability Report  

(กรุณากรอกรายละเอยีดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปทีห่มายเลข  0-2537-3887 หรือemail: corporatesecretary@pttplc.com) 
(Please fill in the form and fax to 0-2537-3887 or email: corporatesecretary@pttplc.com) 

 

เรียน   เลขานุการบริษทั 
Dear   PTT Corporate Secretary, 
 

ขา้พเจา้ 
I, (name)  ............................................................................................................................................. 

ท่ีอยู ่
Address  ............................................................................................................................................... 

เมือง / จงัหวดั                ประเทศ  
City  .......................................................................... Country  ........................................................... 

รหสัไปรษณีย ์
Postcode  ........................................................... 
 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี ในรูปแบบหนงัสือ (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม) 
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark) 

รายงานประจ าปี 2559 
2016  Annual  Report 

งบการเงินประจ าปี 2559 
2016  Financial  Statement 

รายงานความยัง่ยนืของ ปตท. ประจ าปี 2559 
2016 Corporate  Sustainability  Report   



BOI
สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

Viphavadi
Hospital

รพ.วภิาวดี

Thai Airways
Head Office
การบินไทย

Subway  Ladprao
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ

ลาดพร้าว

Subway  Phaholyothin
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ

พหลโยธิน

PTT Motor Sport
พทีีที มอเตอร์สปอร์ตแลนด์

Elephant Building
ตึกช้าง

Phaholyothin Police Station
สถานีตํารวจ พหลโยธิน

Major Cineplex
เมเจอร์ซินเิพลก็ซ์

I Tower
อาคารไอทาวเวอร์

Shinawatra
Tower 3

ชินวตัรทาวเวอร์ 3

Subway  Kamphaengphet
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ กาํแพงเพชร

SRT Park
สวนรถไฟ Chatuchak Market

ตลาดนัดจตุจักร

Chatuchak Park
สวนจตุจักร

PTT
ปตท.Energy Complex

อาคารเอน็เนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์

North & North Eastern
Bus Terminal

สถานีขนส่งสายเหนือ
และสายสายตะวนัออกเฉียงเหนือ

หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร ์ชัน้ 5

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพรา้ว

แผนทีส่ถานทีป่ระชุม
ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ชัน้ 5 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซาลาดพรา้ว
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจัุกร กรงุเทพฯ
10900

สิ่งท
ี่ส่งม

า
ด้วย 11

 ผูถ้อืหุน้ทีม่าจอดรถทีล่านจอดรถ สามารถเขา้ศนูยก์ารคา้ฯ ไดท้ีป่ระตู Zone D
 ผูถ้อืหุน้ทีม่าโดย MRT สามารถเขา้ศนูยก์ารคา้ฯ โดยใชป้ระตขูา้งรา้น on the table

การเดนิทาง
รถไฟใตด้นิ MRT : ณ สถานพีหลโยธนิ (ทางออก 3)
รถไฟฟ้า BTS : ณ สถานหีมอชติ (ทางออก 3) ตอ่ MRT/รถประจําทาง
รถประจําทาง :
สายธรรมดา สาย 8,28,38,39,44,52,63,90,92,96,108,145
ปรับอากาศ สาย ปอ.29,38,39,44,63,92,134,145,502,503,509,510,512,513,517,518,545
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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ปตท.”) คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ได้

มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and 

Retail Business Company Limited, “PTTOR”) (เดิมช่ือ บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จ ากัด) การเสนอขายหุ้นสามญัของ 

PTTOR  ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (“IPO”) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ 

ปตท. ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

(“Preferential Share Offering”) และการน า PTTOR  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกวา่ “การปรับโครงสร้าง ปตท.”) และเห็นชอบให ้ปตท. น าเสนอการปรับโครงสร้าง ปตท. ดงักล่าว 

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท. เพ่ือพิจารณาอนุมติัการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้าง ปตท. ต่อไป 

การปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ี เขา้ข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่

บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงจะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท. ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากน้ี การเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR  ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรก ซ่ึงรวมถึง Preferential Share Offering และการน า PTTOR  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นั้น ยงัเขา้ข่ายเป็น

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง

การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ 

เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยจากการค านวณขนาดรายการนั้น  มูลค่าขนาดรายการสูงสุดนอ้ยกวา่ร้อยละ 15 โดยนบัรวม

รายการจ าหน่ายไปท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบการปรับ

โครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ี และ ปตท. ไม่ไดมี้การออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการตอบแทน ดงันั้น ปตท. จึงไม่มีหน้าท่ีตอ้ง

จดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นของ ปตท. ตามประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไปแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี  และเป็นการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นของ ปตท. จึงเห็นสมควรให้เปิดเผยรายการน้ี

ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และให้แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ในการให้ความเห็นต่อการปรับโครงสร้าง ปตท. 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของ ปตท. ไดรั้บขอ้มูลส าคญัประกอบการตดัสินใจอยา่งครบถว้น ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นของ ปตท. 

เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  
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ทั้งน้ี รายละเอียดของการเขา้ท ารายการขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. วนั เดือน ปีทีเ่กดิรายการ 

การเสนอขายหุน้สามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึง Preferential Share Offering และการ

น า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในคร้ังน้ี จะเกิดข้ึนภายหลงัการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึง

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ PTTOR ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความส าเร็จ

ของเง่ือนไขการเขา้ท ารายการตามขอ้ 10  

2. ผู้ทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : ปตท. และ PTTOR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. 

ผูซ้ื้อ : (1)  ประชาชนทัว่ไป  

 (2)  ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR (“ESOP”) 

 (3)  ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้ แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

ท าให ้PTTOR มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering)  

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ปตท. โดยจะ

เป็นการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งให้แก่ PTTOR ซ่ึง ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ถือหุ้นใน PTTOR ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการโอนกิจการ

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 121,952.7 ลา้นบาท ทั้งน้ี สาระส าคญัของสญัญาโอนกิจการระหวา่งบริษทัฯ และ PTTOR สรุปไดด้งัน้ี 

หัวข้อ เน้ือหา 

วนัโอนกิจการ  คาดวา่ภายในปี 2560 

ราคาซ้ือขาย  ราคาซ้ือขายกิจการรวมเป็นจ านวนเงิน 121,952.7 ลา้นบาท โดยช าระเป็น

เงินสด 

การปรับราคาซ้ือขาย  กรณีมีสินทรัพยสู์ญหายหรือเสียหาย ณ วนัก าหนดสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

สุดทา้ยท่ีจะโอน (Cut-off Date) รวมเป็นมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 5 ของราคา

ซ้ือขายกิจการ ใหน้ ามูลค่าของสินทรัพยท่ี์สูญหายหรือเสียหายดงักล่าวไป

ปรับลดราคาซ้ือขายกิจการ 
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หัวข้อ เน้ือหา 

 กรณีมีสญัญาท่ีไม่สามารถโอนสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดภายใตส้ญัญา

ดงักล่าวให ้PTTOR ได ้และส่งผลใหก้ าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของกิจการลดลงอยา่ง

มีนยัส าคญั ใหคู้่สญัญาตกลงปรับลดราคาซ้ือขายกิจการตามวธีิการท่ีจะได้

ตกลงกนัต่อไป 

 ในกรณีท่ีการโอนกิจการล่าชา้กวา่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ราคาโอนกิจการ
จะปรับปรุงหากมีความแตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัระหวา่ง มูลค่าตลาด
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัโอนกิจการ กบั ประมาณการมูลค่าตลาดสินทรัพย์
สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน  ปตท. และ/หรือ PTTOR ไดรั้บการอนุมติัและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ 

 ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งยนิยอมในการใหสิ้ทธิใชสิ้นทรัพยข์องรัฐแก่ 
PTTOR รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
ขั้นตอนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. ร่วมทุน”) และ ปตท.ไดท้ าตามขั้นตอน
ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ครบถว้น 

 PTTOR ไดรั้บใบอนุญาตท่ีส าคญัในการประกอบกิจการ 
 สญัญาระหวา่งกนัท่ีส าคญัไดรั้บการลงนามโดยคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส าหรับขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยธุรกิจน ้ ามนัท่ีบริษทัฯ จะโอนให้แก่ PTTOR(1) มี

รายละเอียดโดยสงัเขป ดงัน้ี  

ประเภท (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพยร์วม(2) 70,325 

หน้ีสินรวม(3) 57,363 

สินทรัพย์สุทธิ 12,962 
(1) อา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินส าหรับฝ่ายบริหาร (Management Accounts) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบ

หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(2) สินทรัพยห์ลกัท่ีจะโอนให้แก่ PTTOR ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินคา้และพสัดุคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยถ์าวร 

และสินทรัพยอ่ื์นๆ  
(3) หน้ีสินหลกัท่ีจะโอนใหแ้ก่ PTTOR ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินอ่ืนๆ 
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ทั้งน้ี ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตจากปัจจยัต่างๆ รวมถึง การ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวยีน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน หน้ีสินหมุนเวยีน และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนตามปกติธุรกิจ

ของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัและการพิจารณาโครงสร้างเงินทุน ณ วนัโอนกิจการ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบการเสนอขายหุน้สามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรก (IPO) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ PTTOR 

โดย ปตท. และหน่วยงานของรัฐจะถือหุน้ใน PTTOR ต ่ากวา่ร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ภายหลงัจากท่ีมีการ

เสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง บริษทัฯ มีนโยบายจะคงสัดส่วนการถือหุ้นใน 

PTTOR อย่างน้อยร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (ในกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment) เพื่อ

ด าเนินการรักษาระดบัราคา (Stabilization) ในช่วง 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีหุน้ PTTOR เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจ

เกิดกรณีท่ี ปตท. ถือหุ้นต ่ากวา่ร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นระยะเวลาชัว่คราวในช่วงเวลาดงักล่าว) โดยมี

การจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวทั้ งหมดไม่เกินร้อยละ 25.0 และจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น

รายบุคคลสัญชาติต่างดา้วไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อราย ทั้ งน้ี บริษทัฯ และ PTTOR จะวางแผนและก าหนดหลกัเกณฑ์การ

กระจายหุน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หุน้ของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ี เพ่ือรักษา

สิทธิผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นชอบให้มีการเสนอขายหุน้ IPO ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) 

ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

บริษทัฯ จะมีโครงสร้างก่อนและหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

โครงสร้างปัจจุบนัของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั 
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โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. (ก่อนการ IPO)  

 

โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. (ภายหลงัการ IPO)  

 

การท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศ ฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมีรายละเอียด

การค านวณขนาดรายการดงัน้ี  
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การค านวณขนาดรายการในคร้ังน้ี จะค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง

ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินส าหรับผูบ้ริหาร

(Management Accounts) ภายหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของ PTTOR ซ่ึงยงั

ไม่ไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี  

เกณฑ์การค านวณ  วธีิการค านวณ 

1. เกณฑสิ์นทรัพยสุ์ทธิ = มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของ PTTOR ท่ีจ  าหน่ายไปตามสัดส่วน(1)/ 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ(1) 

 = (1,503.3 ลา้นบาท x ร้อยละ 55.0) / 540,844.2 ลา้นบาท 

 = ร้อยละ  0.2 และเม่ือนับรวมกับรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัของบริษทัฯ ขนาดของรายการรวมกันคิด

เป็นร้อยละ 3.4   

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิของ PTTOR ท่ีจ  าหน่ายไปตามสัดส่วน(2)/ ก าไรสุทธิของ

ปตท.ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 = (16,131.2  ลา้นบาท x ร้อยละ 55.0) / 94,609.1 ลา้นบาท 

 = ร้อยละ 9.4 และเม่ือนับรวมกับรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัของบริษทัฯ ขนาดของรายการรวมกันคิด

เป็นร้อยละ 11.0 

3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = 

 

((มูลค่าทางบญัชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการ + ราคาโอน

กิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามันและหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง) x 

สัดส่วนหุ้นท่ีจะขาย)(3)/ มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษัทฯ ตามงบ

การเงินรวมของบริษทัฯ 

 = ((9,581.4 ล้านบาท  + 121,952.7 ล้านบาท )  x ร้ อยละ  55.0) /  

2,232,331.1 ลา้นบาท 

 = ร้อยละ 5.9 และเม่ือนับรวมกับรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัของบริษทัฯ ขนาดของรายการรวมกันคิด

เป็นร้อยละ  7.6 
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4. เกณฑมู์ลค่าหลกัทรัพยท่ี์บริษทัออกให ้ = ไม่น ามาค านวณ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของ

บริษทัจดทะเบียนเพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนการไดสิ้นทรัพยม์า 

หมายเหต:ุ 

(1) การค านวณขนาดรายการใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ PTTOR จะ

ค านวณตามสัดส่วนท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์น้ัน อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับผู้บริหาร (Management Accounts) 

ภายหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(2) ก าไรสุทธิของ PTTOR อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับผู้บริหาร (Management Accounts) ภายหลังการปรับโครงสร้าง ปตท. 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(3) เน่ืองจากมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ PTTOR ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไปคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึง 

Preferential Share Offering ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ดังน้ัน ในการค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิง

ตอบแทนน้ัน บริษัทฯ ใช้มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวมกับราคาโอน

กิจการของหน่วยธุรกิจน ้ามันและหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอยู่ ในช่วงมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ของมูลค่ากิจการ 

(Enterprise Value) ท่ีได้รับการประเมินจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ซ่ึงอาจแตกต่างไปจาก

ราคา IPO ของ PTTOR ซ่ึงจะพิจารณาจากความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Bookbuilding)  

จากการค านวณขา้งตน้ มูลค่าสูงสุดของรายการค านวณไดจ้ากเกณฑก์ าไรสุทธิ ซ่ึงมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 9.4 และ

เม่ือนบัรวมกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัของบริษทัฯ ขนาดของรายการรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 

11.0 ทั้งน้ี หากพิจารณาตามประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไปแลว้ บริษทัฯ สามารถด าเนินการตามแผนการเสนอขายหุ้น

สามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึง Preferential Share Offering และการน า PTTOR เขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัฯ 

ได้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นของ  ปตท. แล้วจึงเห็นสมควรให้เปิดเผยรายการน้ีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี

สารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไป และจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท า

หน้าท่ีในการให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับโครงสร้าง ปตท. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับขอ้มูลส าคญัประกอบการตดัสินใจ

ครบถว้นส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไป 

4.1 รายละเอยีดการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (IPO)  

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ ปตท. และ PTTOR (ปัจจุบนัยงัไม่แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั) 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หุน้สามญัของ PTTOR (ปัจจุบนั หุน้สามญัของ PTTOR ยงัไม่มีสถานะ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
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จ านวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย จ านวนไม่เกินร้อยละ 55.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งหมด

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็น

คร้ังแรก (IPO) แบ่งเป็นดงัน้ี 

 สัดส่วนไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 95.0 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ท่ี

เสนอขาย เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซ่ึงรวมถึงการ

ออกหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของ PTTOR ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR  

(ESOP)  

 สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.0 ของหุ้นสามญัของ PTTOR ท่ีเสนอ

ขาย เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บ

การจดัสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มี

หนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) 

มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 100 บาท (มูลค่าท่ีตราไวอ้าจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต) 

อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุด

ทะเบียนเพ่ือก าหนดผูไ้ดรั้บสิทธิจองซ้ือ

ในส่วน Preferential Share Offering 

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ มอบหมาย เป็นผูก้  าหนดสดัส่วนการใหสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญั

ของ  PTTOR ในส่วน Preferential Share Offering และวันก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีจะมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นดงักล่าว 

(Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 โดยจะก าหนดภายหลังจากท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมติัให้ 

PTTOR เสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน ซ่ึงบริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อ

หุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 ว ันตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

ราคาเสนอขาย ยงัมิไดมี้การก าหนดราคาเสนอขาย ซ่ึงจะพิจารณาจากความตอ้งการซ้ือ

หลกัทรัพยข์องผูล้งทุนต่อไป (Bookbuilding) ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้น

สามญัในส่วน Preferential Share Offering จะเป็นราคาเดียวกับราคา

เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  
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ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลงัจากส านกังาน ก.ล.ต. อนุมติัให ้PTTOR เสนอขายหุน้สามญัท่ี

ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับแล้ว และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ อนุมติัค าขอให้รับหุน้สามญัของ PTTOR เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน โดยมีเง่ือนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้

ครบถว้น  

รายละเอียดอ่ืนๆ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ

ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (IPO) ของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั

ฯ รับทราบต่อไป  

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

พิจารณาเห็นสมควร  

 

4.2 รายละเอยีดของ PTTOR   

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกภายใตส้ัญลกัษณ์ของ ปตท. และ 

แบรนดอ่ื์นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการน ้ ามนัและธุรกิจอ่ืน

ท่ีเก่ียวเน่ือง (ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง 

ปตท.)  

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 2/4 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตทุ่งสองห้อง แขวงหลักส่ี  จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 10210  

ทุนจดทะเบียน 8,780.0 ลา้นบาท 

ทุนช าระแลว้ 8,621.7 ลา้นบาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ณ ปัจจุบนั หุน้ละ 100.0 บาท (มูลค่าท่ีตราไวอ้าจมีการเปล่ียนแปลง) 

4.2.2 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของ PTTOR 

การพฒันาสถานีบริการน ้ ามนัและธุรกิจคา้ปลีกภายในประเทศ 

 ขยายสถานีบริการน ้ ามนัให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ และพฒันาสถานีบริการรูปแบบใหม่ (City/ 

Compact Model) เ พ่ือให้เหมาะสมกับการขยายเครือข่ายในพ้ืนท่ีเขตเมือง และถนนสายรองใน
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ต่างจงัหวดั ซ่ึงมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากสถานีบริการรูป

แบบเดิมในปัจจุบนั โดยมีจ านวนสาขารวมประมาณ 1,800 แห่ง ภายใน 5 ปี 

 ขยายธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการ จ านวนสาขารวมประมาณ 2,700 แห่ง 

ภายใน 5 ปี พร้อมทั้ งต่อยอดธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ าโดยมีการลงทุนก่อสร้างโรงคัว่กาแฟ 

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น Coffee Drip ผงผสมเคร่ืองด่ืม และเบเกอร่ีแหง้ รวมถึงการสร้างศูนยก์ระจาย

สินคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 บริหารแบรนด์คา้ปลีก เช่น เท็กซสัชิคเกน้ ฮัว่เซงฮง ฯลฯ โดยขยายสาขาในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ และสรร

หาแบรนด์คา้ปลีกใหม่ๆ เขา้มาอย่างต่อเน่ือง ภายใตแ้นวคิดท่ี PTTOR เป็นเจา้ของแบรนด์เอง หรือ 

PTTOR ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการแฟรนไชส์ (Master Franchise) 

 ต่อยอดขีดความสามารถและทกัษะการบริหารพ้ืนท่ีใหเ้ช่าภายในสถานีบริการน ้ ามนัสู่การบริหารพ้ืนท่ี

ให้เช่านอกสถานีบริการ เช่น สนามบิน จุดแวะพกัระหวา่งการเดินทาง (Rest Area) ตามแนวถนนทาง

หลวงท่ีจะก่อสร้างใหม่ จุดแวะพกัรถขนส่งขนาดใหญ่ (Bus Terminal) และโรงแรมราคาประหยดั 

(Budget Hotel) 

 พฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์เชิงลึก (Smart Analytics with Big Data) เพื่อใชใ้นการวางแผน

ธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ รวมทั้งสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย

และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูบ้ริโภค 

 สร้างจุดชาร์จแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehical) ในสถานีบริการ เพ่ิมข้ึนเป็น 20 แห่ง พร้อม

ท าการศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจต่างๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า 

การขยายธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจคา้ปลีกไปยงัต่างประเทศ 

 ขยายสถานีบริการน ้ ามันในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ให้มีจ านวนสาขารวม 

ประมาณ 500 แห่ง ภายใน 5 ปี 

 ขยายธุรกิจคา้ปลีกไดแ้ก่ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ดว้ยรูปแบบ Master Franchise ในประเทศฟิลิปปินส์ 

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และอ่ืนๆ ให้มีจ านวนสาขารวมประมาณ 400 แห่ง ภายใน 5 ปี รวมถึง ร้าน

สะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในประเทศลาว และกมัพชูา ใหมี้จ านวนสาขารวมประมาณ 160 แห่ง ภายใน 5 ปี 

 ขยายการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน โดยเน้นตลาดในประเทศจีนและอินเดีย ด้วยการท า Global 

Sourcing เพ่ิมฐานการผลิตในต่างประเทศ และการสร้างการยอมรับจากผูผ้ลิต OEM ต่างๆ ท่ีมีปริมาณ

ความตอ้งการใชสู้ง 
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4.2.3 คณะกรรมการของ PTTOR  

คณะกรรมการของ PTTOR ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่งใน 

PTTOR 

สัดส่วนการถือหุ้น

ใน PTTOR ณ วนัที ่

14 มนีาคม 2560 

(หุ้น/ร้อยละ) 

ต าแหน่งในบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทฯ ณ วนัที ่14 

มนีาคม  

(หุ้น/ร้อยละ)(1) 

1. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ กรรมการ -ไม่มี- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

หน่วยธุรกิจน ้ ามนั 

26,800 0.0 

2. นายภูมิศกัด์ิ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ -ไม่มี- -ไม่มี- ไม่มี ไม่มี 

3. นางสาววไิลวรรณ กาญจนกนัติ กรรมการ -ไม่มี- ผูจ้ดัการฝ่าย รักษาการผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่นโยบาย

การเงินและบญัชีองคก์ร 

3,699 0.0 

4. นางสาวจิราพร ขาวสวสัด์ิ กรรมการ 1 0.0 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ปฎิบติังาน บริษทั ปตท.

บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 

ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต:ุ (1)  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นโดยบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

4.2.4 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ PTTOR 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ PTTOR ส าหรับปี 2558 และส าหรับปี 2559 ตามขอ้มูลทางการเงินรวม

เสมือนซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินส าหรับผูบ้ริหาร (Management Accounts) ภายหลงัการโอนกิจการ ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการ

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) ณ วนัที ่31 ธันวาคม  
2558 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  
2559 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม   

สินทรัพยร์วม 75,496 115,105 

หน้ีสินรวม 55,270 95,018 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 20,226 20,087 
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(หน่วย: ลา้นบาท) ณ วนัที ่31 ธันวาคม  
2558 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  
2559 

งบก าไรขาดทุนรวม   

รายไดข้ายและบริการ 510,747 484,298 

ก าไรขั้นตน้ 27,604 35,818 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (EBIT) 12,819 20,500 

ก าไรสุทธิ 9,905 16,131 
(1) ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนภายหลงัการรับโอนกิจการ จดัท าข้ึนบนสมมติฐานการโอนกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลทาง

การเงินรวมของปี 2558 ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
(2) ณ วนัโอนกิจการ PTTOR จะบนัทึกบญัชีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax Asset) และภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหนา้ (VAT Receivables)  ซ่ึงเป็น

ผลจากการโอนกิจการ อยา่งไรก็ดี เพื่อให้ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2559 สะทอ้นการบนัทึกผลกระทบท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการในคร้ังน้ี การ
จดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2559 นั้น จึงมีสมมติฐานวา่การโอนกิจการเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงท าให้ PTTOR มีสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax Asset) ประมาณ 14,300 ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า (VAT Receivables) ประมาณ 7,600 ลา้นบาท บนัทึกเป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนน้ี แสดงเพ่ือใหเ้ห็นถึงภาพรวมหลงัการโอนกิจการเบ้ืองตน้เท่านั้น ขอ้มูลดงักล่าว

จะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตจากปัจจยัต่างๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

หน้ีสินหมุนเวียน และหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามปกติธุรกิจของหน่วยธุรกิจน ้ ามัน และของ PTTOR และการพิจารณา

โครงสร้างเงินทุนซ่ึงรวมถึงจ านวนเงินเพ่ิมทุนของ PTTOR ณ วนัโอนกิจการ  

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก 

(IPO) ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้แต่อยา่งใด 

6. มูลค่าสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไป  

สินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไปไดแ้ก่ หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ PTTOR และหุ้นสามญัท่ีถือโดย ปตท. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิมของ PTTOR 

ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยจะไดรั้บส่ิงตอบแทนเป็นเงินสดจากนกัลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่

มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม ในการค านวณมูลค่าสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป

นั้ น  บริษัทฯ ใช้ (1) มูลค่าทางบัญชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการ ตามข้อมูลทางการเงินส าหรับผู ้บริหาร 

(Management Accounts) ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงยงัไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูส้อบบัญชีจ านวน 9,581.4 ลา้นบาท รวมกับ (2) ราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัและหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จ านวน 121,952.7 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่ในช่วงมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ของมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ท่ี

ได้รับการประเมินจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยเม่ือคิดเปรียบเทียบ

สัดส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ PTTOR และหุ้นสามญัท่ีถือโดย ปตท. ท่ีจะเสนอขายในฐานะผูถื้อหุ้นเดิมของ PTTOR 
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รวมไม่เกินร้อยละ 55.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขาย IPO ดงันั้น มูลค่าสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป

เท่ากบั 72,343.5 ลา้นบาท 

7. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก ดงันั้น ในการค านวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของ

ส่ิงตอบแทนนั้น บริษทัฯ ใชมู้ลค่าทางบญัชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 รวมกบัราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัและหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากราคา IPO ของ 

PTTOR ซ่ึงจะพิจารณาจากความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน (Bookbuilding) 

8. เหตุผล ความจ าเป็นและผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากผลของการท ารายการ  

 การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจน ้ ามนั โดยภาครัฐไดว้างแนวทางการเปิดเสรี

ธุรกิจน ้ ามนัอยา่งเป็นขั้นตอนเพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัหาน ้ ามนั 

ท าใหปั้จจุบนัประเทศไทยมีก าลงัการกลัน่น ้ ามนัส าเร็จรูปสูงกวา่ปริมาณความตอ้งการในประเทศ มีผูค้า้

มาตรา 7 เพ่ิมข้ึนมากกวา่ 40 ราย ผูค้า้มีเสรีในการน าเขา้และส่งออกน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่วนแบ่งการตลาด

ของผูค้า้ต่างชาติไดป้รับลดลงต่อเน่ืองจากอดีต ในปี 2521 ท่ีมีถึงกวา่ร้อยละ 80 ลดลงเหลือประมาณร้อย

ละ 28 ในปี 2559 การแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกน ้ ามนัมีความรุนแรงจากการมีผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึนและ

มีรูปแบบการคา้และบริการท่ีหลากหลายมากข้ึนท าใหป้ระชาชนมีทางเลือกและไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึน 

ดงันั้น การปรับโครงสร้าง ปตท.จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพและความคล่องตวัในการแข่งขนัของ PTTOR ใน

ธุรกิจน ้ ามนัในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปน้ี นอกจากน้ี การปรับโครงสร้าง ปตท. เป็นการด าเนินการตาม

บทบญัญติัร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2559 ในหมวด 6 ว่าดว้ยแนวนโยบาย

แห่งรัฐ มาตรา 75 วรรค 2 บญัญติัไวว้า่ “รัฐตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน 

เวน้แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวมการจดัใหมี้สาธารณูปโภค หรือการจดัท าบริการสาธารณะ” 

 การปรับโครงสร้าง ปตท.จะช่วยสร้างความชดัเจนในโครงสร้างของบริษทัฯ ซ่ึง PTTOR จะถูกจดัตั้ง

เป็นบริษทัแกน (Flagship Company) ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต 

โดยมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสรรหาโอกาสในการเติบโตท่ีชัดเจน อันจะเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการก ากบัดูแลและบริหารจดัการกิจการในกลุ่ม ปตท. นอกจากน้ี บริษทัฯ จะน า PTTOR 

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส (Transparency) ในสายตาของ

สาธารณชนต่อการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากจะมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงาน

และสถานะทางการเงินของ PTTOR 
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 การปรับโครงสร้าง ปตท. จะท าให้มูลค่าของธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกสะทอ้นถึงศกัยภาพธุรกิจท่ีเป็น

เอกชนอย่างแท้จริง เ พ่ิมโอกาสในการเสาะแสวงหาบุคลากรและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมี

ประสบการณ์สูงโดยเฉพาะในธุรกิจคา้ปลีกเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจของ PTTOR อยา่งเต็มท่ี  

และเม่ือมีการเสนอขายหุน้ PTTOR ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ราคาท่ีซ้ือขายก็จะสะทอ้นมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจ

น ้ ามนัและคา้ปลีก ซ่ึงจะสูงกวา่มูลค่าของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัซ่ึงอยูภ่ายใต ้ปตท. 

 การโอนสินทรัพย์จาก ปตท. ไปยงั PTTOR และการจ าหน่ายหุ้น PTTOR ท่ี ปตท. ถืออยู่ ในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จะมีผลให ้ปตท. มีรายไดเ้พ่ิมจากการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละหุน้ออกไป  

 การน า PTTOR เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะช่วยกระตุน้และส่งเสริมตลาดทุนไทยให้มีความ

น่าสนใจต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และการเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์

สามารถท าใหส้าธารณชนสามารถติดตามการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

และช่วยเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อภาระหน้ีสาธารณะของภาครัฐ 

 ธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกของ ปตท. ในปัจจุบนัมีการสนบัสนุนและสร้าง SME เป็นพนัธมิตรทางการคา้ 

โดยขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2559 สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศของ ปตท. กวา่ 1,530 สาขานั้นเป็นของ 

SME ร้อยละ 83 และจ านวนร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในประเทศกวา่ 1,667 สาขาเป็นของ SME ร้อยละ 

90 และยงัมีพนัธมิตรทางการคา้อีกมากมายในสถานีบริการน ้ ามนัท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ ดงันั้น การ

ปรับโครงสร้าง ปตท. จะท าให้ PTTOR มีความคล่องตวัและศกัยภาพการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนทั้งในและ

ต่างประเทศซ่ึงจะมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกบั  PTTOR อีกทั้งเป็นการสร้างงาน

สร้างอาชีพใหค้นไทยมากข้ึน 

9. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการ IPO จากการเข้าท ารายการ  

ปตท. มีแผนในการน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีเพ่ือการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี   

1) เพ่ือแผนงานการขยายธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต 

2) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของ ปตท. 

10. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ  

10.1 บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท. เพ่ือเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

10.1.1 อนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ได้แก่ การโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามัน รวมถึง

สินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ 

PTTOR และการเสนอขายหุน้สามญัของ PTTOR  ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึง

รวมถึง Preferential Share Offering และการน า PTTOR  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 
หนา้  15/18 

ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

10.1.2 อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ PTTOR ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของ ปตท. ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR (ESOP) 

10.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ PTTOR มีมติอนุมติัการแปรสภาพ PTTOR เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั การน าหุ้น

สามญัของ PTTOR เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการเพ่ิมทุนเพ่ือ

เสนอขายหุ้นสามญัต่อเพ่ือเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของ PTTOR (ESOP) 

และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการ

จดัสรรหุน้ แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีท าให ้PTTOR มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 

Share Offering)  

10.3  ปตท. และ/หรือ PTTOR ไดรั้บการอนุมติัและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้าง 

ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

10.4 ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งยินยอมในการให้สิทธิใช้สินทรัพยข์องรัฐแก่ PTTOR รวมทั้งการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ร่วมทุน และ ปตท.ไดท้ าตาม

ขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ครบถว้น 

10.5 บริษทัฯ ด าเนินการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจ

ดงักล่าว ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ PTTOR 

10.6 PTTOR ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

10.7 PTTOR ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั และเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์

10.8 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามญัของ PTTOR เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีเง่ือนไขใหมี้การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยใหค้รบถว้น 

10.9 PTTOR ไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ หลงัจากเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว

ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปแลว้ 
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11. ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการ ปตท. เห็นควรอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจ

น ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนั

และการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) การเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อ

ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท. ท่ีมีสิทธิ

ไดรั้บการจดัสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share 

Offering) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยท่ีการโอนกิจการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ปตท. ไดรั้บการ

อนุมติัและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ เน่ืองจากการปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ีเป็นการเพ่ิมความชดัเจนในการด าเนินธุรกิจของ 

ปตท. สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2559 ท่ีรัฐจะไม่ประกอบกิจการแข่งขนักบัเอกชน รวมทั้งเป็นการ

สร้างความโปร่งใสชดัเจนในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัของ ปตท. ต่อสาธารณชน และเพ่ิมศกัยภาพและความคล่องตวัในการ

แข่งขันในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเสรีธุรกิจน ้ ามัน และเป็นการ

สนบัสนุนใหธุ้รกิจ SME เติบโต สร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัคนไทยไดม้ากข้ึน สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่แบรนดไ์ทย รวมทั้ง

น าพาผูป้ระกอบการไทยสู่ตลาด AEC และตลาดสากล อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและกระตุน้ตลาดทุนไทย และเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการก ากบัดูแลและบริหารจดัการกิจการในกลุ่ม ปตท. และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเสาะแสวงหาบุคลากร

และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะในธุรกิจคา้ปลีกเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจของ PTTOR 

อยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีการปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ีจะท าให ้PTTOR เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเป็น

บริษทัแกน (Flagship Company) ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกของ ปตท. ทั้ งภายในและภายนอกสถานีบริการ

น ้ ามนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง PTTOR สามารถระดมทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจไดด้ว้ยตนเอง และ

ลดภาระการพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจาก ปตท. ได ้ 

 ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

ปตท. มอบหมาย มีอ านาจในการเจรจาและพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอ านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบ

สัญญาอ่ืนๆ รวมถึงการกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินการตามการปรับ

โครงสร้าง ปตท. เสร็จส้ิน ตลอดจนการก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัของ 

PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการก าหนด

ราคาขายหุน้สามญัดงักล่าว 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ  

-ไม่มี- 
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13. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการปรับโครงสร้าง ปตท. 

13.1. มูลค่าตลาดยติุธรรม (Fair market value) ของราคาโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัและหุน้ของบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

IFA ไดใ้ชว้ิธีการประเมิน 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (“DCF”) วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วน
ตลาด (“Market Comparable”) และวธีิมูลค่าตามบญัชี (“BV”) โดยมูลค่าของการโอนกิจการตามวธีิท่ีเหมาะสม
ไดแ้ก่ วธีิ DCF และวธีิ Market Comparable โดยวธีิ EV/EBITDA สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   

EV/EBITDA (หน่วย: ล้านบาท) DCF 

มูลค่ากจิการ (Enterprise Value) 110,826 147,401 

 
ในการเลือกใชว้ธีิส าหรับการประเมินมูลค่านั้น IFA มีความเห็นดงัน้ี 

 วิธี DCF มีความเหมาะสม เน่ืองจากวิธีน้ีไดส้ะทอ้นภาพผลการด าเนินงานซ่ึงไดมี้การพิจารณาก าหนด

สมมติฐานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคตรวมถึงนโยบายการด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหาร 

 วธีิ Market Comparable มีความเหมาะสม เน่ืองจากวธีิน้ีไดส้ะทอ้นมูลค่าหุน้ในมุมมองของนกัลงทุนท่ีมี

ต่อผลการด าเนินงานในอนาคตผา่นทางอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุน  

o วิธี P/E ไม่เหมาะสมเน่ืองจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัท่ีใชเ้ทียบเคียงมีความแตกต่าง
จาก PTTOR อยา่งมีนยัส าคญั ส่งผลใหภ้าระดอกเบ้ียแตกต่างกนั  

o วิธี P/BV ไม่เหมาะสมเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีไม่สะทอ้นมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น     
แบรนดห์รือเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงมีผลต่อศกัยภาพการท าก าไรในอนาคต  

o วิธี EV/EBITDA เหมาะสมเน่ืองจากสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนโดยไม่มี
ผลกระทบของโครงสร้างทุนท่ีแตกต่างกนั  

 วิธี BV เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีซ่ึงไม่สะทอ้นภาพผลการ

ด าเนินงานในอนาคต และไม่สะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพย ์

ในการสรุปมูลค่ากิจการ (Enterprise value) ท่ีเหมาะสมของการโอนกิจการนั้น IFA ใชมู้ลค่าท่ีไดจ้ากวิธี DCF 

และวธีิ EV/EBITDA ซ่ึงมีช่วงราคาอยูร่ะหวา่ง 110,826 – 147,401 ลา้นบาท (Enterprise value)  

13.2. ความสมเหตุสมผลต่อราคาและเง่ือนไขของการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั 

ส าหรับความสมเหตุสมผลของราคานั้น IFA ไดป้ระเมินมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมเป็นช่วงราคาระหวา่ง 110,826 – 
147,401 ลา้นบาท ดงันั้น การโอนกิจการในช่วงราคาดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล  
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ส าหรับความสมเหตุสมผลของเง่ือนไขของการเขา้ท ารายการนั้น IFA มีความเห็นว่าเง่ือนไขของการเขา้ท า
รายการท่ีส าคญั ได้แก่ ปตท. และ/หรือ PTTOR ได้รับการอนุมติั และ/หรือ ความเห็นชอบท่ีจ าเป็นจากส่วน
ราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูถื้อหุ้นตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การขอความยินยอมจากส่วน
ราชการและ/หรือ ความเห็นชอบท่ีจ าเป็นจากองค์กร/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า/เช่าช่วงสินทรัพยภ์ายใต ้
พรบ.ร่วมทุนและการไดรั้บอนุญาตในการประกอบกิจการนั้น มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือใหก้ารโอนกิจการและการด าเนินกิจการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  

13.3. ความสมเหตุสมผลต่อการปรับโครงสร้าง ปตท. 

IFA มีความเห็นวา่ การปรับโครงสร้าง ปตท. มีผลดีมากกวา่ผลเสีย อีกทั้งเง่ือนไขของการโอนกิจการก็มีความ
สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือให้การโอนกิจการและการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงันั้น IFA จึงมีความเห็นวา่การปรับโครงสร้าง ปตท. มีความเหมาะสม 

IFA จึงมีความเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรออกเสียงลงมติเห็นชอบและผูถื้อหุ้นของ ปตท. ควรออกเสียง

ลงมติอนุมติัการโอนกิจการและ IPO ในคร้ังน้ี อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมติัให้ ปตท. เขา้ท า

การโอนกิจการและ IPO หรือไม่ เป็นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ ปตท. ดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของ ปตท. ควรใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจเพ่ือลงมติอยา่งรอบคอบ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการปรับโครงสร้างของ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

1.   บทบาทและขอบเขตของงาน  

บริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั (“ASP” หรือ “IFA”) ไดรั้บการแต่งตั้งจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อมูลค่ากิจการของราคาโอนธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีกของ ปตท. (“การ
โอนกิจการ”) และให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ โดย ASP มี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการจา้ง   

ขอบเขตของงานในคร้ังน้ีจะครอบคลุมการโอนกิจการ สินทรัพย ์และหน้ีสินของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัซ่ึงประกอบดว้ย
กลุ่มขายปลีก กลุ่มขายพาณิชย์ กลุ่มผูค้ ้าน ้ ามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจร้านกาแฟและ
ร้านอาหาร ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี และธุรกิจน ้ ามนัหล่อล่ืน (“หน่วยธุรกิจน ้ ามนั”) และการโอนหุ้นของบริษทัท่ี ปตท. ถือ
หุ้นสังกดัหน่วยธุรกิจน ้ ามนัดังต่อไปน้ีให้แก่ PTTOR ก) บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(“BAFS”) ข) บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั (“FPT”) ค) บริษทั บริการน ้ ามนัอากาศยาน จ ากดั (“IPS”) ง) บริษทั 
ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (“PAT”) จ) บริษทั ปตท.(กมัพูชา) จ ากดั (“PTTCL”) ฉ) บริษทั ปตท.(ลาว) จ ากดั 
(“PTTLAO”) ช) บริษทั พีทีที ออยล ์เมียนมาร์ จ ากดั (“PTTOM”) ซ) บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (“THAPP”) 
และ ฌ) บริษทั ไทยลูบเบลน็ด้ิง จ ากดั (“TLBC”)  

ขอบเขตของงานในคร้ังน้ีจะไม่รวมถึง ก) มูลค่าของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี PTTOR ได้ถือหุ้นอยู่แล้ว ข) 
ผลกระทบทางดา้นบญัชีและภาษีจากการโอนกิจการต่อ ปตท. ค) การโอน บริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
ให้แก่ ปตท. ง) การประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตัวตน จ) การปันส่วนต้นทุนการโอนกิจการท่ี
เก่ียวเน่ือง และ ฉ) ผลกระทบของรายการระหวา่งกนัต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. แนวทางการจดัท าความเห็น 

IFA ไดใ้ช้ประมาณการทางการเงิน (“Projections”) ซ่ึงจดัท าโดยคณะท่ีปรึกษาของ ปตท. (“คณะท่ีปรึกษา”) และ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก ปตท. คณะท่ีปรึกษา และขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะต่างๆ ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการ
ของการโอนกิจการ โดย IFA ก) ไดท้ าการทดสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลในปี 2559 ซ่ึงเป็นขอ้มูลฐานท่ีใชใ้นการ
จดัท า Projections กบังบการเงินของหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการซ่ึงจดัท าโดยคณะท่ีปรึกษา (“Carve-Out 
Financials”) ข) ไดท้ าการประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีใช ้ค) ไดท้ าการทดสอบความสอดคลอ้งของ
สมมติฐานท่ีใชก้บัขอ้มูลท่ีปรากฏใน Projections และ ง) ไดท้ าการทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณต่างๆ ใน
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ  

3. ลกัษณะรายการ 

ปตท. มีความประสงค์จะโอนกิจการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั และโอนหุ้นของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทั้งในและต่างประเทศใหแ้ก่ PTTOR โดยก าหนดให ้
PTTOR เป็นบริษทัแกนของกลุ่ม ปตท. ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีก ซ่ึงจะเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ต่อไป (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) ทั้ งน้ี ปตท. จะด าเนินการ ก) โอนสินทรัพย ์หรือให้สิทธิการใชท้รัพย์สินแก่ 
PTTOR โดยมีค่าตอบแทน    ข) วา่จา้ง PTTOR ให้เป็นผูด้  าเนินการและบ ารุงรักษาท่าเรือและถงัเก็บก๊าซ LPG ส่วน
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ขยาย ณ คลงัก๊าซเขาบ่อยา  ค) ให้สิทธิแก่ PTTOR ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีไดรั้บอนุญาต ง) ให ้PTTOR รับโอน
พนกังานในกิจการท่ีโอนมา จ) ให้บริการดา้นบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ฉ) ให้การสนบัสนุนเร่ืองบุคลากร และ 
ช) วา่จา้งให ้PTTOR บริหารจดัการคลงัน ้ ามนั  

4. การประเมนิมูลค่าและความสมเหตุสมผลของราคา 

IFA ไดใ้ชว้ิธีการประเมิน 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (“DCF”) วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด 
(“Market Comparable”) และวิธีมูลค่าตามบัญชี (“BV”) โดยมูลค่าของการโอนกิจการตามวิธีท่ีเหมาะสมได้แก่ วิธี 
DCF และวธีิ Market Comparable โดยวธีิ EV/EBITDA สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) DCF EV/EBITDA 

มูลค่ากจิการ (Enterprise Value) 110,826 147,401 
 
ในการเลือกใชว้ธีิส าหรับการประเมินมูลค่านั้น IFA มีความเห็นดงัน้ี 

 วธีิ DCF มีความเหมาะสม เน่ืองจากวธีิน้ีไดส้ะทอ้นภาพผลการด าเนินงานซ่ึงไดมี้การพิจารณาก าหนดสมมติฐาน
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคตรวมถึงนโยบายการด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหาร 

 วิธี Market Comparable มีความเหมาะสม เน่ืองจากวิธีน้ีไดส้ะทอ้นมูลค่าหุ้นในมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อผล
การด าเนินงานในอนาคตผา่นทางอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุน  
o วธีิ P/E ไม่เหมาะสมเน่ืองจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัท่ีใชเ้ทียบเคียงมีความแตกต่างจาก PTTOR 

อยา่งมีนยัส าคญั ส่งผลใหภ้าระดอกเบ้ียแตกต่างกนั  
o วิธี P/BV ไม่เหมาะสมเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีไม่สะทอ้นมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น แบรนด์หรือ

เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงมีผลต่อศกัยภาพการท าก าไรในอนาคต  
o วิธี EV/EBITDA เหมาะสมเน่ืองจากสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนโดยไม่มีผลกระทบของ

โครงสร้างทุนท่ีแตกต่างกนั  
 วธีิ BV เป็นวธีิท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีซ่ึงไม่สะทอ้นภาพผลการด าเนินงานใน

อนาคต และไม่สะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพย ์

ในการสรุปมูลค่ากิจการ (Enterprise value) ท่ีเหมาะสมของการโอนกิจการ นั้น IFA ใชมู้ลค่าท่ีไดจ้ากวธีิ DCF และวิธี 
EV/EBITDA ซ่ึงมีช่วงราคาอยูร่ะหว่าง 110,826 – 147,401 ลา้นบาท ดงันั้น การโอนกิจการในช่วงราคาดงักล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผล  

5. ความสมเหตุสมผลของเง่ือนไขของการเข้าท ารายการ  

IFA มีความเห็นวา่เง่ือนไขของการเขา้ท ารายการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปตท. และ/หรือ PTTOR ไดรั้บอนุมติั และ/หรือ ความ
เห็นชอบท่ีจ าเป็นจากส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูถื้อหุ้นตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง, การขอความ
ยินยอมจากส่วนราชการและ/หรือ ความเห็นชอบท่ีจ าเป็นจากองค์กร/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่า/เช่าช่วง
ทรัพยสิ์นภายใตบ้งัคบัพรบ.ร่วมทุนฯ และการไดรั้บอนุญาตในการประกอบกิจการนั้น มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจาก
เป็นเง่ือนไขท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือให้การโอนกิจการและการด าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 
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6. ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ  

ขอ้ดีของการโอนกิจการมีดงัน้ี  

 ธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจเก่ียวเน่ืองจะรวมศูนยอ์ยูภ่ายใต ้PTTOR ส่งผลให้การก ากบัดูแลและการบริหารจดัการมี
เอกภาพ มีความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทั้ งในและต่างประเทศ และเพ่ิม

ผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาว 

 ความชดัเจนและความโปร่งใสในสายตาสาธารณชนต่อการด าเนินธุรกิจแต่ละสายงานของกลุ่ม ปตท. 

 เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2559 ท่ีรัฐจะไม่แข่งขนักบัเอกชน 

 เพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่นกัลงทุน โดยสามารถเลือกเขา้ลงทุนเฉพาะธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจเก่ียวเน่ืองได ้

 เปิดโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ  สนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ 
SME และสร้างงานใหก้บัคนไทยไดม้ากข้ึน 

ขอ้ดอ้ยของการโอนกิจการมีดงัน้ี 

 ภาระค่าใชจ่้ายและความยุง่ยากจากการด าเนินการโอนกิจการ เช่น การขออนุมติัการด าเนินการ การก าหนดราคา
และเง่ือนไขในการท ารายการระหวา่งกนั การท าสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง การโอนพนกังาน การประชาสมัพนัธ์ใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งรับทราบ เป็นตน้  

ขอ้ดีของการท า IPO มีดงัน้ี 

 PTTOR สามารถเขา้ถึงแหล่งระดมทุนต่างๆ และไม่ตอ้งพ่ึงพาการสนบัสนุนดา้นเงินทุนทั้งหมดจาก ปตท. 
 สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีก 
 ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จะส่งเสริมใหเ้กิดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจดัการ PTTOR 
 สาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของ PTTOR ไดม้ากข้ึน  
 ส่งเสริมและกระตุน้ตลาดทุนไทย เพ่ิมรายไดภ้าษีใหแ้ก่รัฐ 

 ปตท. สามารถน าก าไรท่ีไดจ้ากการโอนกิจการและ IPO ไปใชใ้นการขยายธุรกิจได ้

ขอ้ดอ้ยของการท า IPO มีดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR ท่ีลดลง ทั้งน้ี ภายหลงัการ IPO ปตท. ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และมี

อ านาจในการบริหาร 

7. ความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการโอนกจิการและ IPO 

 กระแสการต่อตา้นของสาธารณะชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 
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8. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

การโอนกิจการและ IPO มีทั้งขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม IFA มีความเห็นวา่การ
โอนกิจการและ IPO มีผลดีมากกว่าผลเสีย อีกทั้ งเง่ือนไขของการโอนกิจการก็มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็น
เง่ือนไขท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือให้การโอนกิจการและการด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ดงันั้น IFA จึงมีความเห็นวา่การโอนกิจการและ IPO มีความเหมาะสม 

ส าหรับความสมเหตุสมผลของราคานั้น IFA ไดป้ระเมินมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมเป็นช่วงราคาระหว่าง 110,826 – 
147,401 ลา้นบาท (Enterprise Value) ดงันั้น การโอนกิจการในช่วงราคาดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล  

IFA จึงมีความเห็นวา่คณะกรรมการ ปตท. ควรออกเสียงลงมติเห็นชอบและผูถื้อหุ้นของ ปตท. ควรออกเสียงลงมติ
อนุมติัการโอนกิจการและ IPO ในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมติัให้ ปตท. เขา้ท าการโอน
กิจการและ IPO หรือไม่ เป็นการตดัสินใจของคณะกรรมการ ปตท. และผูถื้อหุ้นของ ปตท. ดังนั้นคณะกรรมการ 
ปตท. และผูถื้อหุ้นของ ปตท. ควรศึกษาขอ้มูลทั้งหมดท่ีปรากฏในรายงานของ IFA ประกอบกบัขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดย 
ปตท. และใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือลงมติอยา่งรอบคอบ  
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สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลกี จ ากดั1 (“PTTOR”) 

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR (“โครงการ PTTOR ESOP”) 

1. วตัถุประสงค์และความจ าเป็น  

1.1. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ให้มีความตั้งใจ
ในการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

1.2. เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและหาทดแทนไดย้ากในการท างานกบั PTTOR ต่อไปในระยะยาว 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

1.3. เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าใหมี้วตัถุประสงคเ์ป็นหน่ึงเดียวกบัผูถื้อหุน้ และมุ่ง
สร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ PTTOR เป็นส าคญั 

2. รายละเอยีดเบ้ืองต้นเกีย่วกบัใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

ช่ือหลกัทรัพย์ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
(มหาชน)1 (PTTOR – WA) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

ประเภทหลกัทรัพย์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ  (Warrant) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่จะเป็นการโอนตามขอ้ 3.2 

อายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

4 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ีภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PTTOR จะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จ
ตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิทีเ่สนอขาย 

ไม่เกิน 27,000,000 หน่วย 

ทั้ งน้ี จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขาย จะมีเปล่ียนแปลงตามการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง PTTOR 

จ านวนหุ้นสามญัที่
ส ารองไว้เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 27,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.58 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทั้ งหมดของ PTTOR ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่
ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และภายหลงัจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ง
จ านวน 

                                                           
1 จะด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัในภายหลงั 
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ทั้งน้ี จ านวนหุ้นสามญัท่ีจะจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะมีเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง PTTOR 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิจะออกพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่
ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 

ระยะเวลาการเสนอขาย PTTOR จะตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของ PTTOR มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะการเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนักงานของ PTTOR โดยให้คณะกรรมการบริษทัของ PTTOR และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัของ PTTOR มอบหมาย พิจารณาก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิ
ไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูมี้สิทธิแต่ละรายจะไดรั้บ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่มีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการใชสิ้ทธิตามท่ีจะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิจะเท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง PTTOR ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลา
การใช้สิทธิ 

เวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้ริหารและพนกังานไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้
ดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสัดส่วน
และระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือครบก าหนด 1 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด  

 เม่ือครบก าหนด 2 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดเ้พ่ิมข้ึนอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีไดรั้บทั้งหมด  

 เม่ือครบก าหนด 3 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดเ้พ่ิมข้ึนอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีไดรั้บทั้งหมด  

 เม่ือครบก าหนด 4 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดเ้พ่ิมข้ึนอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีไดรั้บทั้งหมด  
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“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือ ทุกวันท าการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนนับจากวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิตามเง่ือนไขระยะเวลา
การใชสิ้ทธิขา้งตน้ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
แรกภายหลงัจากวนัครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัท่ี PTTOR ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ และวนัก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนัท าการก่อน
วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับแต่วนัท่ี PTTOR ได้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

“วนัท าการ” หมายถึง วนัท าการของ PTTOR 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพ่ือน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไปไดต้ลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว 
ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ PTTOR 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหวา่ง
เวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท าการของ PTTOR 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วธีิการจดัสรร จดัสรรโดยตรงใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
ขอ้ 3. โดยไม่ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปลีย่นแปลงการใช้สิทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนด
สิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

สิทธิและประโยชน์อย่าง
อ่ืนนอกจากสิทธิและ
ประโยชน์ตามปกตขิอง
หุ้นสามญั 

- ไม่มี – 

 

 

ตลาดรองของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

PTTOR จะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่

เกดิจากการใช้สิทธิ 

PTTOR จะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

ออกในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั
ของ PTTOR เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควร และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั
ของ PTTOR หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัของ PTTOR มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการจดัท าขอ้ก าหนดสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข 
และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิภายใต้โครงการ PTTOR ESOP 

3.1. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1.1. คณะกรรมการบริษทัของ PTTOR และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัของ PTTOR มอบหมาย มี
อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) พิจารณาก าหนดรายนามผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูมี้สิทธิแต่ละรายจะไดรั้บ 

ทั้งน้ีจะไม่มีผูบ้ริหารหรือพนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

(2) เปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดรั้บการจดัสรร
ไปแลว้ 

3.1.2. ในกรณีท่ีมีผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 
3.2 PTTOR จะไม่สามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับคืนจากผูบ้ริหารและพนักงานดังกล่าวมา
จดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานรายอ่ืนต่อไปได ้โดย PTTOR จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวต่อไป 

3.1.3. คุณสมบติัของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(1) มีสถานะเป็นผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ณ วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(2) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละรายจะไดรั้บไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากนั 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัต าแหน่ง ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน ศกัยภาพ และ/หรือ อตัราเงินเดือน  
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3.2. เง่ือนไขในการใช้สิทธิ 

3.2.1. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งยงัคงมีสถานะเป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานของ PTTOR และผ่านการ
ทดลองงานแลว้ ณ ขณะท่ีมีการใชสิ้ทธิ ยกเวน้ในกรณีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2.2 

3.2.2. กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ มีดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เจ็บป่วย ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติังานได้อีก
ต่อไปจนส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงาน เป็นบุคคลสาบสูญตามค าสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินยักรรม หรือผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) ของผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแทนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเกษียณอายุตามระเบียบของ PTTOR  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวไดต้ามสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรายนั้นไดรั้บจนถึงวนัเกษียณอายุ 
โดยจะไม่สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูไ่ด ้และตอ้งคืนใบส าคญั
แสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ PTTOR โดยทันที เพื่อ PTTOR จะได้ท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวต่อไป 

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานตามความประสงค์
ขององคก์รดว้ยเหตุอ่ืนใด เช่น โอนยา้ยบริษทัตามค าสั่งบริษทั PTTOR ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของ PTTOR พิจารณาเป็นรายกรณีไป  

3.2.3. กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของ PTTOR ก่อนหรือใน
วนัท่ีก าหนดการใชสิ้ทธิ ดว้ยเหตุอ่ืนนอกจากกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิราย
นั้นๆ จะไม่สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ได ้และตอ้งคืนใบส าคญั
แสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ PTTOR โดยทนัที เพื่อ PTTOR จะไดท้ าการยกเลิกใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวต่อไป  

3.2.4. เม่ือพน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยและใบส าคญัแสดงสิทธิครบอายตุามท่ีก าหนดแลว้ หากผูถื้อใบแสดงสิทธิ
ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิสละสิทธิการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ และใบส าคญัแสดงสิทธิส้ินสภาพลงในทนัที
โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จาก PTTOR 

3.2.5. คณะกรรมการบริษทัของ PTTOR และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัของ PTTOR มอบหมาย มี
อ านาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึง
อาจแตกต่างไปจากท่ีระบุมาขา้งตน้ได ้
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4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

4.1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR เต็มทั้งจ านวน
ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี จะส่งผลใหสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมของ PTTOR ลดลงร้อยละ 2.58 โดยมีรายละเอียด
ในการค านวณดงัน้ี 

จ านวนหุน้ก่อนการเสนอขาย(1)  :  1,018,760,753  หุ้น  ( มูลค่า ท่ีตราไว้เ ท่ากับ 100 
บาท) 

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ :  ไม่เกิน 27,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั 100 
บาท) 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  

= 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

จ านวนหุน้ก่อนการเสนอขาย + จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

= 
27,000,000  

1,018,760,753 + 27,000,000  

= ร้อยละ 2.58 

หมายเหตุ:   
(1)  ค านวณจากประมาณการขอ้มูลภายหลงัการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการโอนกิจการ  และประมาณการหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและ

เสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) (มูลค่าหุ้นท่ีตราไวเ้ท่ากบั 100 บาทต่อหุ้น) 

 

4.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น PTTOR 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR เต็มทั้งจ านวน
ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้น PTTOR ลดลงร้อยละ 0.58 โดยมีรายละเอียดในการค านวณ
ดงัน้ี  

ราคาตลาดของหุน้ PTTOR ก่อนการเสนอขาย(1),(2) : 129.11 บาท/หุน้ 

ราคาตลาดของหุน้ PTTOR หลงัการเสนอขาย(3) : 128.36 บาท/หุน้ 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14 
หนา้  7/9 

 
 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ PTTOR 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
129.11  128.36 

128.36 

= ร้อยละ 0.58  

หมายเหตุ:   
(1) ค านวณจากประมาณการขอ้มูลภายหลงัการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการโอนกิจการ  และประมาณการหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและ

เสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) (มูลค่าหุ้นท่ีตราไวเ้ท่ากบั 100 บาทต่อหุ้น) 
(2) สมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  = มูลค่าทางบญัชีของ PTTOR ก่อนการรับโอนกิจการส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 (9,581 ลา้นบาท) + มูลค่าการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัและหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมูลค่าการโอน
กิจการดงักล่าวอยูใ่นช่วงมูลค่าตลาดยติุธรรม (Fair Market Value) ของมูลค่ากิจการ  (Enterprise Value) ท่ีไดรั้บการประเมิน
จากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (121,953 ลา้นบาท)  

(3) ค านวณจาก  

= 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุ้นก่อนการเสนอขาย) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ) 

จ านวนหุ้นก่อนการเสนอขาย + จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

= (129.11 x 1,018,760,753) + (100 x 27,000,000) 

1,018,760,753 + 27,000,000  
= 128.36 

 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ปตท. 

เน่ืองจากราคาตลาดของหุ้น ปตท. จะเป็นไปตามแรงซ้ือและขายของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงไม่
สามารถค านวณถึงผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ปตท. จากการออกหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของ PTTOR โดยตรงได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการค านวณ
เปรียบเทียบของมูลค่าหุ้นของ PTTOR ท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ต่อมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ของหุน้ ปตท. เพ่ือเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 

มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ ปตท.(1) : 1,128,238.53 ลา้นบาท 

มูลค่าตลาดของหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ ESOP (2) : 3,465.73 ลา้นบาท 
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มูลค่าหุน้ของ PTTOR ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิเปรียบเทียบกบัมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ 
ปตท. 

= 
มูลค่าตลาดของหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ ESOP 

มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ PTT  

= 
3,465.73 

1,128,238.53 

= ร้อยละ 0.31 

หมายเหตุ:   
(1) ขอ้มูลจาก Setsmart ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
(2) สมมติฐานมูลค่าตลาดของหุ้น PTTOR ท่ีออกเพื่อรองรับ ESOP = จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ ESOP (27,000,000 หุ้น) x ราคา

ตลาดของหุ้น PTTOR ภายหลงัการให้ ESOP (128.36 บาทต่อหุ้น) 

 

5. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้โครงการ PTTOR ESOP 

การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ในคร้ังน้ี จะเป็นไปตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่
และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือ
ประกาศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแทนรวมทั้งกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขาย 

6.1 การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของ PTTOR จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท. ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

6.2 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของ PTTOR ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ PTTOR ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR 
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7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคา

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิกบัราคาตลาดทีบ่ริษัทต้องสูญเสียไป 

และความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดทีใ่ช้ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าแมว้่าการก าหนดราคาใช้สิทธิจะมีส่วนลดจากราคาตลาด แต่ส่วนลดดงักล่าวจะส่งผล
กระทบต่อราคาตลาดของหุ้น PTTOR น้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุม้ค่าและเหมาะสม เน่ืองจากจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ใหมี้ความตั้งใจในการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั 
และผูถื้อหุน้ รวมถึงให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าให้มีวตัถุประสงคเ์ป็นหน่ึงเดียวกบัผูถื้อ
หุน้ และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ PTTOR โดยบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนกลบัมาจากผลการด าเนินงาน
ของ PTTOR ท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนต่างราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและราคาใชสิ้ทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบัราคาตลาดท่ี PTTOR ตอ้งสูญเสียไป  

นอกจากน้ี เน่ืองจากหุ้นสามญัของ PTTOR ยงัไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงไม่มีราคาซ้ือ
ขายเพื่อใชอ้า้งอิงราคาตลาดได ้ดงันั้นบริษทัจึงใชส้มมติฐานราคาตลาดของ PTTOR ก่อนการเสนอขาย เท่ากบัมูลค่า
การโอนกิจการ (121,953 ลา้นบาท) บวกกบัมูลค่าทางบญัชีของ PTTOR ก่อนรับโอนกิจการ (9,581 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็น
การประมาณการท่ีความสมเหตุสมผล 
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