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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
–––––––––––
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ก่ อนเริ่มการประชุ ม
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จดั ฉายวิดีโอแนะนาความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม
และขอความร่ วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ”
เริ่มการประชุ ม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและสิ ทธิในการรับเงิน
ปันผล ปตท. มีทุนชาระแล้วเป็ นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็ นจานวนหุ น้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2,856,299,625 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.- บาท โดย ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมรวมจานวนทั้งสิ้ น 2,618 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,125 ราย และ
รับมอบฉันทะ 1,493 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 2,040,915,542 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.45 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป
นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านเข้าสู่ การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ซึ่งในปี นี้เป็ นการประชุมปี ที่ 16 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ
ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรี ยนว่า ปตท. เป็ นองค์กรที่ดาเนินธุ รกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็ นบริ ษทั
พลังงานชั้นนาของประเทศไทยที่มีการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างสมดุล
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) มีการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เป็ น
สาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” อย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยเป็ นลาดับสู งสุ ด โดยเข้าร่ วมสนับสนุน
โครงการประชารัฐเพื่อสังคม และเป็ นผูน้ าในการจับมือภาคี ร่ วมสานพลัง “ประชารัฐร่ วมใจ...ปลอดภัยทุก
เส้นทาง” เพื่อเป็ นพลังในการขับเคลื่อน ลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ทั้งนี้ ปตท. ยังคงได้รับการคัดเลือกให้ติดอยูใ่ นดัชนีความยัง่ ยืนของดาวโจนส์ หรื อ Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) อย่างต่อเนื่ อง 5 ปี ซ้อน ซึ่งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนให้กบั ผูล้ งทุน

-2ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุมและอยูบ่ นเวที รวม 19 ท่าน ดังนี้
กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100)
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลอากาศโทบุญสื บ ประสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กร
5. นายวิชยั อัศรัสกร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายธรรมยศ ศรี ช่วย
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
8. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการอิสระ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
9. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
11. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ/ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
12. นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
13. นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
14. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผู้บริหาร
1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
2. นายสรัญ รังคสิ ริ
3. นางนิธิมา เทพวนังกูร
4. นายชวลิต พันธ์ทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานและ
บริ หารความยัง่ ยืน

นอกจากนี้ ยังมีผบู ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
จากบริ ษทั กลุ่ม ปตท. ที่อยูด่ า้ นหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ขอ้ มูลในกรณี ที่มีขอ้ สอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ และนายดอน วสันตพฤกษ์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยด้วย
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
ประธานฯ ได้เรี ยนแนะนาผูแ้ ทนจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวมะยุรีย ์ จันทะมาตย์ ผูอ้ านวยการกลุ่ม 2. นางสาวเมธาวี สวยสม นักวิชาการ
ตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ 3. นางสาวรุ่ งอุทยั ทองสาย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ และขอแจ้งชื่อ
ผูท้ าหน้าที่เป็ นคนกลาง ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย 4 ท่าน คือ 1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่า 2. นางสาวโชษิตา เดชา

-3รักษ์ จากบริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด และ 3. นายสถาพร จาสุ ข 4. นายกันย์ วัชระกร จาก
บริ ษทั สานักกฎหมาย เซ้าท์ เอเชีย จากัด เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และขอให้อาสาพิทกั ษ์
สิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยคือนายประพันธ์ เอี่ยมประสิ ทธิ์ และผูร้ ับ
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่กระทรวงการคลังคือนางสาวรสา กาญจนสาย แสดงตน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้วา่ ปตท. ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2560 และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการ
กากับดูแลกิจการที่ดีดา้ นสิ ทธิ ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ปตท. ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ ปตท. เชิ ญให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 และการเสนอชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเข้ามา
นอกจากนี้ ประธานฯ เรี ยนแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
1. การแก้ไขระเบียบวาระที่ 6 จาก “พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด หรื อ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก และการนา
PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการตามมาตรา 107(2)(ก)
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม”
โดยเปลี่ยนเป็ น
“พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และรับทราบความเป็ นไปได้
ของแผนการเสนอขายหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด หรื อ PTTOR ต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก และการนา PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
อนาคต” เนื่องจากรายการ IPO ดังกล่าวนั้นไม่เป็ นข้อกาหนดทางกฎหมายที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิ แต่เป็ นข้อมูลที่สาคัญ ประกอบกับ ปตท. ต้องการดาเนิ นการให้สอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรนาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ
2. การขอถอนระเบียบวาระที่ 7 “พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ของ PTTOR ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ปตท. ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของ PTTOR ที่เรี ยกว่า ESOP”
ออกจากระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันนี้ดว้ ย เนื่องจาก ปตท. ต้องการลดความกังวลของผู ้
ถือหุน้ จากการทารายการ ESOP ของ PTTOR
โดย ปตท. ได้ดาเนิ นการแจ้งมติดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ในส่ วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และบทสรุ ปผูบ้ ริ หาร ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการปรับ
โครงสร้างของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ในเว็บไซต์ของ ปตท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2560 และได้แจกเอกสารให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมในวันนี้แล้ว
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ปฏิบตั ิในการประชุมวันนี้
นางวันทนีย ์ จารึ ก เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะต้อง
ลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือหรื อรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ เท่ากับ จานวนหุ น้ ที่ตนถือหรื อรับมอบ
ฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสี ยง จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง ในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง รวมทั้งคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยจะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับ
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท้ ี่เห็นด้วยทั้งหมด
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ทั้งนี้ หากคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็ นไป
ตามข้อบังคับบริ ษทั ในเรื่ องคะแนนเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรื ออนุ มตั ิในวาระนั้น ๆ สาหรับผู ้
ถือหุ น้ ที่ตอ้ งการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุม ในวาระใด ท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ประจาแถวของท่าน
สาหรับระเบียบวาระที่ 6 ซึ่ งได้มีการแก้ไขตามที่ท่านประธานได้ช้ ีแจงกับท่านผูถ้ ือหุ น้ แล้วนั้น ขอ
เรี ยนว่า กรณี ท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงคะแนนอนุมตั ิให้ถือว่า ท่านได้อนุมตั ิการปรับโครงสร้าง ปตท. และรับทราบความ
เป็ นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด หรื อ PTTOR ต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก และการนา PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต
ตามที่ ปตท. ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ปตท. ได้หารื อกับสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ไม่มีขอ้ ขัดข้องส่ วนกรณี ท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่อนุมตั ิหรื องดออก
เสี ยง ในระเบียบวาระที่ 6 นั้น ปตท. จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของท่าน
สาหรับรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะได้นาเสนอต่อที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป
ในส่ วนของระเบียบวาระที่ 7 “พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
สามัญของ PTTOR ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ ปตท. ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของ PTTOR ที่เรี ยกว่า ESOP” ที่
ปตท. ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปแล้ว จึงจะไม่มีการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หากท่านผูถ้ ือหุ น้
ออกเสี ยงในหนังสื อมอบฉันทะมาก่อน ไม่วา่ ในทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่ามีการลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าวทั้งสิ้ น
สาหรับกรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่แสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น
ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น
เป็ นต้น
ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการสอบถาม ขอให้ไปยืนที่ไมโครโฟน และยกมือขึ้น

-5เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุ ณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรื อให้
ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุ ณาสอบถาม หรื อให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับไม่เกิน 5 นาที เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย รวมทั้งเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด ทั้งนี้
หากผูถ้ ือหุ น้ มีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมเพื่อใช้เป็ น
หลักฐานต่อไป และขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อที่
ปตท. จะได้นาไปพิจารณาปรับปรุ งสาหรับการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งต่อไป
ประธานฯ ขอให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง 3 คณะ นาเสนอผลงานทีส่ าคัญให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดย
เริ่มต้ นทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอโดยนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุ ปผลการดาเนินงานดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นประธานฯ
2.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็ นกรรมการ
3.นายวิชยั อัศรัสกร
เป็ นกรรมการ
โดยในปี 2559 มีการประชุม 15 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามกฎ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเป็ น
อิสระอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นการเป็ นองค์กรโปร่ งใส ยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. มุ่งสู่
การเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ (Trustworthy Partner) ซึ่งในปี 2559 สรุ ปสาระสาคัญนอกเหนือจากการสอบทาน
รายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ตามปกติ ได้ดงั นี้
 การสอบทานการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยง แผนการลงทุน
การจัดหาแหล่งพลังงานของกลุ่ม ปตท. โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการทาการวิเคราะห์ Stress Test ที่
ใช้สมมติฐานอย่างเหมาะสม
 การสอบทานประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เน้นการดาเนิ นงานอย่างมืออาชีพ และเป็ นระบบตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการแบบ Three Lines of Defense
 การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นระบบ สนับสนุนการจัดทา Compliance
Framework ผลักดันให้เกิดทัศนคติที่ดีในเรื่ องการควบคุมภายใน (Internal Control Mindset) สร้าง
ความตระหนักรู ้ในเรื่ องการป้ องกันและต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานกระบวนการ
ร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการทุจริ ต (Whistleblowing)
 การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การตรวจสอบ เช่น ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ซึ่ง
ปตท.ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award ในเรื่ องนี้ การจัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยี
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ความสาคัญ โดยเฉพาะในเรื่ อง Cybersecurity
 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 โดยพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบ
บัญชีประจาปี ของผูส้ อบบัญชีร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริ ษทั ฯ
พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สรุ ปผลการดาเนินงานดังนี้
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีปัจจุบนั ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข เป็ นประธานฯ
2. นายดอน วสันตพฤกษ์ เป็ นกรรมการ
3. นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ เป็ นกรรมการ
ในปี 2559 มีการประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมัน่ การดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน
จริ ยธรรม จรรยาบรรณธุ รกิจ และกรอบการบริ หารจัดการความยัง่ ยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสากลของ The Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งวางกรอบแนวทางการ
ต่อต้านคอร์ รัปชันของ ปตท. โดยในปี 2559 ได้ดาเนินการในด้านต่างๆ ที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
o จัดทารายงานความยัง่ ยืน ปี 2559 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ Sustainability Reporting Guidelines version 4.0 (G4)
และ Oil and Gas Sector Disclosures (OGSD) ของ Global Reporting Initiative (GRI)
o การจัดทาวารสาร Happiness และจดหมายข่าว PTT Bizway สาหรับผูถ้ ือหุ ้น
 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
o จัดทาแนวปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading) โดยขอให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารกลุ่ม ปตท. หลีกเลี่ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความ
จาเป็ นต้องซื้ อขายให้แจ้งเลขานุการบริ ษทั ล่วงหน้า เพื่อความโปร่ งใส
 การให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
o ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชันของ
ปตท. ประจาปี 2559 ตลอดจนเป้ าหมายประจาปี เพื่อถ่ายทอดสู่ การปฏิบตั ิทุกระดับ โดยติดตาม
ผลและให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง
o กากับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุ ง “คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของ ปตท.” ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4
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ของบริ ษทั ชั้นนาตามมาตรฐานสากล
o กากับดูแลให้มีการจัดทาแนวปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่ องการ
รับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรื อประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเป็ นการสร้างมาตรฐานที่ดี
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท.
o การขอต่ออายุการรับรองต่อในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชน ไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ต (CAC) และส่ งเสริ ม/ ผลักดันให้พนั ธมิตรทางธุ รกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่ วม
โครงการฯดังกล่าวด้วย
 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
o กาหนดแนวทางการดาเนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุนกรอบการบริ หารจัดการ
ความยัง่ ยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) โดยให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
o การได้รับการประเมินความยัง่ ยืนของ RobecoSAM Corporate Sustainability
Assessment และได้รับการจัดเป็ น DJSI Member ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 นับเป็ น 1 ใน 10 บริ ษทั จาก
68 บริ ษทั ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)
 การยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ
o การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) จากสานักงาน ป.ป.ช. ในระดับสู งมากสามปี
ติดต่อกัน
o การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย ประจาปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016)
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร สรุ ปผลการดาเนินงานดังนี้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรปั จจุบนั ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็ นประธานฯ
2. นายธรรมยศ ศรี ช่วย
เป็ นกรรมการ
3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
เป็ นกรรมการ
ในปี 2559 มีการประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ได้สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. อย่าง
เต็มที่ โดยได้ดาเนินการกากับดูแล และบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 สรุ ปสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
 กากับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของ ปตท.
o โดยกาหนดให้มีมาตรการเชิงรุ กที่เน้นการบริ หารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ ยงนั้นๆ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยงนั้นขึ้น โดยใช้เครื่ องมือ
บริ หารความเสี่ ยง

-8 ติดตามการบริ หารความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิดเป็ นประจาทุกไตรมาส
o กาหนดให้มีตวั ชี้ วดั ความเสี่ ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า และตัวชี้วดั ความเสี่ ยง
เพื่อวัดประสิ ทธิผลของการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
 พิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุ รกิจ และมีความ
เสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนยั สาคัญ อาทิการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อ
รองรับความต้องการของประเทศที่เพิ่มขึ้น
 ผลักดันให้มีการบูรณาการรายการความเสี่ ยงและแผนบริ หารความเสี่ ยงองค์กรควบคู่ไปกับการ
จัดทาแผนวิสาหกิจ ปี 2560
o ทาให้แผนบริ หารความเสี่ ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์การ
ดาเนินธุ รกิจ
ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม ซึ่ งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลาดับ
ต่อไป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ

 ปตท. ได้นาส่ งรายงานประจาปี 2559 งบการเงิน ประจาปี 2559 และ
รายงานความยัง่ ยืน ปี 2559 ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
 ลาดับต่อไปก่อนที่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะนาเสนอรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี
2559 และข้อมูลที่สาคัญให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ ขอเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ น้ รับชม วีดิ
ทัศน์ สรุ ปผลการดาเนินงาน และจะเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมต่อไป
(ฉายวีดิทศั น์ประมาณ 12 นาที)

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอนาเรี ยนข้อมูลผลการดาเนินงานในปี 2559 ของ ปตท. และบริ ษทั ย่อยเทียบ
กับปี 2558 ดังนี้
รายได้ ปี 2559
ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย 1,718,846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เป็ นผลมาจากปั จจัยทางด้านราคาน้ ามันดิบที่ลดลง
เป็ นหลักโดยลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 19
สาหรับ EBITDA
แม้วา่ รายได้จะลดลงร้อยละ 15 จากปี 2558 เป็ นผลจากราคาน้ ามันดิบที่ลดลง
แต่กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่ อมราคา (EBITDA) เพิม่ ขึ้น
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จาก
1. ธุ รกิจก๊าซฯ ที่ดีข้ ึนจากต้นทุนก๊าซฯ ที่อา้ งอิงน้ ามันเตาย้อนหลังได้ปรับ
ลดลงโดยเฉพาะโรงแยกก๊าซที่ปรับลดลงมากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
(HDPE, PP)
2. กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่
- ธุ รกิจการกลัน่ ดีข้ ึนจาก A/C GRM ที่เพิ่มขึ้นจากกาไรสต็อกน้ ามัน (Stock
gain)
- ธุ รกิจปิ โตรเคมีโดยเฉพาะสาย Aromatics ดีข้ ึน จาก P2F (Feed cost ปรับ
ลดลงมากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ตามราคา crude ที่ลดลง)
3. ธุ รกิจน้ ามันดีข้ ึนเช่นกัน จากมีกาไรจากสต๊อกน้ ามัน
กาไรจากการดาเนินงาน (Operating performance)
ผลการดาเนินงาน (Operating performance) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 44 จาก
69,100 ล้านบาท เป็ น 99,692 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยัง
เป็ นผลจาก
1) การปรับราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน
2) Stock gain
3) Productivity improvement เพื่อลดต้นทุนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้กลุ่ม
ปตท.มีกาไรเพิ่มขึ้นถึงประมาณ Baht 17 bn
กาไรสุ ทธิรวม
- กาไรสุ ทธิ รวมตามงบการเงิน มีจานวน 94,609 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก
19,936 ล้านบาท ในปี 2558 มากกว่า ร้อยละ 100 โดยหลักมาจากการด้อย
ค่าสิ นทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. (Impairment) ซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เป็ นประจา (Non-recurring items) ลดลง
ในส่ วนของฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
ดังนี้
 สิ นทรั พย์ รวมทั้งสิ้ น 2.23 ล้ านล้ านบาท เพิม
่ ขึน้ จากปี 2558 เป็ นจานวน
58,335 ล้านบาทหรื อเพียงร้ อยละ 3 โดยหลักจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว จากการ
ชะลอจ่ายลงทุน
- สิ นค้าคงเหลือ จากปริ มาณและราคาวัตถุดิบคงเหลือที่สูงขึ้น
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หนีส้ ิ นอื่น + เงินกู้ระยะยาว ลดลง 25,575 ล้านบาท หรื อ ร้ อยละ 2.4 เป็ น
ผลมาจาก
- การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และชาระคืนหุ น้ กู้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น 1,171,597 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 83,910 ล้านบาท หรื อ
ร้ อยละ 8 โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยที่
เพิม่ ขึน้

ในส่ วนของโครงสร้ างการเงินจะเห็นได้วา่ ปตท. มีโครงสร้างทางการเงินที่
แข็งแกร่ งขึ้นจากปี ก่อน โดยในปี 2559 มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวและ
การไถ่ถอนหุ น้ กูร้ วมจานวน 70,943 ล้านบาท ทาให้
• อัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุ ทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยูท่ ี่
ระดับ 0.19 เท่า เทียบกับปี 2558 ที่ 0.29 เท่า
• หนีส้ ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) ลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ
0.71 เท่าจากปี 2558 ที่ 1.09 เท่า
• และมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ลดลงจาก 9.5 เท่า มาอยูท่ ี่
ระดับ 9.2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2558 ถึงแม้จะมีหนี้ที่ลดลง แต่การ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน (working capital)
เพิ่มขึ้น จึงทาให้กระแสเงินสดจากการดาเนินงานลดลงมากกว่า
ดอกเบี้ยที่ลดลง
นอกจากผลการดาเนินงานที่ได้รายงานให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านทราบ
แล้ว ปตท.มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปี ข้างหน้า (ปี 2560-2564) วงเงินรวม
338,849 ล้านบาท โดยเน้นการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้กบั ประเทศ
ซึ่ งเงินลงทุนส่ วนใหญ่จะใช้สาหรับการลงทุนใน
> กลุ่มธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการสร้างท่อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติ
> คลัง LNG เพื่อนาเข้า LNG สาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานให้กบั
ประเทศ
( หมายเหตุ: อัตราส่ วนทางการเงินคานวณตามสู ตรที่ ก.ล.ต. กาหนด)
ปตท. ขอเรี ยนแจ้งเกี่ยวกับ กรณี Rolls-Royce ว่า นับตั้งแต่ ปตท.
ได้รับทราบข่าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปตท. ได้ดาเนิ นการสื บสวนหา
ข้อเท็จจริ งอย่างเร่ งด่วนและต่อเนื่อง อาทิ
• แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง
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สื บสวนหาข้อเท็จจริ งต่อ คณะกรรมการ ปตท. / ป.ป.ช. / กระทรวง
พลังงาน / สคร. เป็ นระยะๆ
• ชี้แจงข้อเท็จจริ งและความคืบหน้าในการดาเนิ นงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่ อง
• ชี้แจงข้อเท็จจริ งต่อ โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC: Collective Action Coalition Against
Corruption)
• ชี้แจงให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ทราบถึงข้อเท็จจริ งกรณี Rolls-Royce
เพื่อให้พนักงานสามารถสื่ อความกับภายนอกได้อย่างถูกต้อง และยึด
มัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต
• ดาเนินการปรับปรุ งกระบวนการทางานจัดซื้ อจัดจ้าง โดยจัดให้มี
การขึ้นทะเบียนตัวแทน / คนกลาง / นายหน้า และพิจารณานา
Integrity Pack (IP) หรื อข้อตกลงคุณธรรม และ COST มาปรับใช้กบั
โครงการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีวงเงินลงทุนสู ง
ปั จจุบนั ปตท. ได้จดั ส่ งข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ไต่สวน ชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานความผิดที่ Rolls-Royce ได้กล่าว
อ้างไว้คือ เจ้าหน้าที่รับสิ นบนจาก Rolls-Royce โดย ปตท. จะให้ความร่ วมมือ
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ในการสอบสวนเพื่อหาผูก้ ระทาความผิด
มารับโทษตามกฎหมายต่อไป
สาหรับ ในส่ วนของการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC ซึ่ ง ปตท. ได้รับรองตั้งแต่วนั ที่ 3
ตุลาคม 2557 โดยเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในลาดับต้นๆ ที่ได้รับรอง และจะ
ครบอายุการรับรอง 3 ปี ในเดือนตุลาคม 2560 ปตท. ได้พฒั นากลไกการกากับ
ดูแลและควบคุมเพื่อป้ องกันการคอร์ รัปชันอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2560 จึงได้เห็นชอบให้ ปตท. ยืน่ ขอต่ออายุใบรับรอง CAC
(Re-certification)
ท้ายที่สุดนี้ ปตท. ขอยืนยันต่อผูถ้ ือหุ ้นว่า ปตท. ยังคงยึดมัน่ ในจุดยืน
ของการดาเนินธุ รกิจที่ยดึ มัน่ หลัก ธรรมาภิบาลและ ปตท. ไม่ประนีประนอม
ใดๆ ทั้งสิ้ นกับการทุจริ ต (Zero Tolerance)
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เรี ยนว่า ตามที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบรายงานการดาเนินงานของ ปตท. ใน
รอบปี 2559 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจาปี และรายงานทางการเงิน ที่
ได้จดั ส่ งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และจากการรับชมวีดิ
ทัศน์ “สรุ ปผลการดาเนินงานในปี 2559” รวมทั้งสรุ ปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้
นาเสนอไปแล้วนั้น
จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนิ นงานของ ปตท.
ในรอบปี 2559 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ได้รับรองความถูกต้องตามที่ควร ในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี และรายงานทางการเงินและ
สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความคิดเห็นหรื อไม่ ซึ่งมี
คาถามและข้อเสนอแนะโดยสรุ ปดังต่อไปนี้

นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล
ผูถ้ ือหุน้

นายจิรพันธ์ บัวบูชา
ผูถ้ ือหุน้

ให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้
1. ขอชื่นชมรู ปแบบการนาเสนอที่ให้ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
นาเสนอผลงาน
2. เหตุใดยังคงมีบริ ษทั ลูกของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) (ปตท.สผ.) ตั้งอยูท่ ี่หมู่เกาะเคย์แมน และบริ ษทั ดังกล่าวมียอด
รายได้และกาไร รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมเท่าใด
3. ขอขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ที่ช้ ี แจง
กรณี Rolls-Royce ในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งผ่านทางระบบแจ้งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แต่ขอเสนอให้ส่งเป็ นจดหมาย
แจ้งผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงด้วย เนื่องจากผูถ้ ือหุ ้นหลายคนเป็ นนักลงทุนระยะยาว
ไม่ค่อยได้เปิ ดเว็บไซต์ของ ตลท.
4. อยากให้นาเสนอปริ มาณยอดขายด้วย และกาไรจากกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ว่ามียอดคงเหลือเท่าใด เนื่องจากเป็ นกาไรที่ได้รับ
ยกเว้นภาษี ผูถ้ ือหุน้ จะได้ประมาณการภาษีของ ปตท. ได้
สอบถามดังนี้
1. จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี 2559 : ระบบ
CCMS (Continuous Control Monitoring and Auditing System) สามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติได้มากน้อยเพียงใด และข้อแนะนาในการแก้ไข
ประเด็นที่มีนยั สาคัญตามที่ระบุไว้ในรายงานนั้น ประเด็นเช่นว่ามีอะไรบ้าง
2. จากรายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจาปี
2559 : ได้มีการกล่าวถึง การกากับดูแลให้มีการจัดทาแนวปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่ องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง
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3.

4.
5.

6.

Mr. Basant Kumar Dugar
ผูถ้ ือหุน้

หรื อประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) แต่เมื่อศึกษาคูม่ ือการกากับดูแล
กิจการที่ดีมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ
(ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3) เหตุใดจึงกาหนดเป็ นกรอบกว้างๆ ไม่ได้กาหนด
แนวปฏิบตั ิ No Gift Policy เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรในรายงานประจาปี
2559 : มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นต่อการดาเนิ นธุ รกิจนั้น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั เช่นว่ามีอะไรบ้าง และ
ในปี 2559 สามารถประหยัดไปได้เท่าใด
จากรายงานทางการเงินประจาปี 2559 : ขอสอบถามผูต้ รวจสอบบัญชี วา่ มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การประมาณปริ มาณสารองปิ โตรเลียม ค่าความนิยม
ประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอนอุปกรณ์การผลิต หรื อไม่
จากรายงานทางการเงินประจาปี 2559 หน้า 146 หมายเหตุประกอบงบที่ 29
รายการประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอน: ยอดกลับรายการประมาณการ
หนี้สินที่ไม่เกิดขึ้นจานวนประมาณ 6,400 ล้านบาท เกิดจากประมาณการ
คาดเคลื่อนใช่หรื อไม่ จากสิ นทรัพย์ใดและมีราคาทุนเท่าใด
จากรายงานทางการเงินประจาปี 2559 หน้า 143-145 หมายเหตุประกอบงบ
ที่ 28 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน : จากการแสดงกาไรและขาดทุน
ในปี 2559 และปี 2558 แตกต่างกันเป็ นจานวนสี่ และห้าพันล้านบาท จาก
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร์ น้ นั
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร์ เช่นว่านั้น
มีรายละเอียดอย่างใดบ้าง

ให้ความเห็น ดังนี้
1. ขอชื่นชมกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในการทาหน้าที่ทาให้ผลประกอบการดี
ขึ้น และได้รับการจัดอันดับใน FORTUNE 500 ทั้งนี้หวังว่า ปตท. จะ
กลับมาได้รับการจัดอันดับใน FORTUNE 100 ในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
2. ขอแสดงความยินดีที่ ปตท. ได้รับการจัดอันดับเป็ นหนึ่งในสามของบริ ษทั
ไทยที่ติดอันดับความโปร่ งใสใน 25 อันดับสู งสุ ดจาก 100 บริ ษทั ที่เติบโต
เร็ วที่สุดของกลุ่มประเทศ Emerging Market จากองค์กรเพื่อความโปร่ งใส
นานาชาติ (Transparency International)
3. ขอชื่นชม ปตท. ที่มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ ง ดีข้ ึนจากปี 2558 และ
หวังว่า ปตท. จะเป็ นติดอันดับความน่าเชื่ อ ระดับ AAA ในอนาคตในไม่ชา้
รวมถึงเป็ นบริ ษทั ที่มีการเติบโตเห็นได้จากกระแสเงินสดที่ใช้ในการลงทุน
4. ขอชื่นชมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ ในการ
กาหนดนโยบายการลดหนี้
5. ขอแนะนาให้มีการประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้า เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งทาง
การตลาด ตัวอย่างเช่นที่ บริ ษทั Coface จากัด ซึ่ งมีบริ ษทั แม่อยูท่ ี่ประเทศ
ฝรั่งเศสดาเนินการ
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อยุธยา
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้
1. นักฟุตบอล พีทีที ระยองเป็ นพนักงาน ปตท. หรื อไม่ และใช้ระเบียบบุคคล
เดียวกับ ปตท. หรื อไม่
2. ผูจ้ บการศึกษาจากโรงเรี ยนกาเนิดวิทย์ ได้ทาประโยชน์ใดให้กบั
ประเทศชาติ คุม้ ค่ากับเงินที่ ปตท. สนับสนุนหรื อไม่ เพื่อช่วยให้ประเทศ
ไทยเจริ ญก้าวหน้า
3. ในประเด็นเรื่ องความซื่ อสัตย์ของพนักงาน ขอสอบถามความก้าวหน้าของ
เรื่ องถ่านหิ นในประเทศอินโดนีเซีย
4. ขอให้ปรับปรุ งการติดบัตรพนักงานของพนักงาน ปตท. และบริ ษทั ในกลุ่ม
ให้เรี ยบร้อย เนื่ องจากพบเห็นว่าบางท่านติดบัตรพนักงานที่ชายกางเกง/
กระโปรง ซึ่ งไม่เหมาะสม

ประธานฯ

เชิญประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเรื่ องเกี่ยวกับบริ ษทั ในเกาะเคย์แมน
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน เป็ นผูต้ อบคาถามในประเด็นอื่นๆ ต่อไป

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรี ยนชี้แจงว่า ปตท. ให้ความสาคัญสู งสุ ดกับเรื่ องความโปร่ งใสและการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ โดยได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผา่ นมา
ถึงแม้วา่ การตั้งบริ ษทั ในหมู่เกาะเคย์แมนไม่ได้ผดิ กฎหมาย แต่ ปตท. ได้
ดาเนินการปิ ดบริ ษทั ลูกของ ปตท. ซึ่ งตั้งบริ ษทั ในหมู่เกาะเคย์แมนไปแล้ว เมื่อ
17 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยงั คงมีบริ ษทั ในเครื อของ ปตท.สผ. โดยขอให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานเพิ่มเติมต่อไป

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงดังนี้
1. บริ ษทั ย่อยของ ปตท.สผ. ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เกาะเคย์แมน เป็ นธรรมชาติของธุ รกิจ
สารวจและผลิต ที่จะไปจดทะเบียนในประเทศที่มีผลประโยชน์ทางภาษี
สาหรับประเทศที่ไปลงทุน โดยเป็ นการจดทะเบียนบริ ษทั เท่านั้น
ไม่มีการเปิ ดบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบหรื อการฟอกเงิน ทั้งนี้การจด
ทะเบียนบริ ษทั จะมีการทารายงานทางการเงิน ซึ่งได้รับการตรวจสอบ โดย
ปตท. และ ปตท.สผ. มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู ้
ตรวจสอบ ดังนั้นมีความชัดเจนโปร่ งใส
อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. จะไม่มีการจดทะเบียน
บริ ษทั ในเกาะเคย์แมนอีก และพยายามยกเลิกบริ ษทั ที่ต้ งั อยูท่ ี่เกาะเคย์แมน
เท่าที่เป็ นไปได้ ซึ่ งปั จจุบนั ปตท.สผ. มีบริ ษทั ในเครื อที่ต้ งั อยูท่ ี่เกาะเคย์
แมนจานวน 28 บริ ษทั และอยูร่ ะหว่างดาเนินการปิ ดบริ ษทั 8 บริ ษทั ส่ วน

- 15 อีก 20 บริ ษทั นั้น ยังเป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินกิจการอยู่ การปิ ดบริ ษทั อาจก่อ
ภาระภาษีที่ตอ้ งจ่ายให้ประเทศที่สามเป็ นจานวนมาก จึงยังไม่พิจารณาปิ ด
ณ ขณะนี้ ทั้งนี้ ขอให้มนั่ ใจว่าได้มีการตรวจสอบการดาเนิ นกิจการ
ตรวจสอบบัญชี ถูกต้องและโปร่ งใส
2. การรายงานเกี่ยวกับกรณี Rolls-Royce โดย ปตท. ได้แจ้งข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของ ปตท. ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ เข้าไปศึกษาได้ และขอรับความเห็น
ของผูถ้ ือหุ ้นไปพิจารณา วันนี้เป็ นการรายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่
ผ่านมาให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ และเมื่อได้ขอ้ สรุ ปจาก ป.ป.ช. จะนาเรี ยน
ให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป
3. การแสดงยอดขายในรายงานทางการเงินประจาปี 2559 เนื่องจากธุ รกิจ
ปตท. ค่อนข้างซับซ้อนจึงจะมียอดขายจากหลายหน่วยธุ รกิจ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ น้ ามัน ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ ปิ โตรเคมี เป็ นต้น สาหรับ
ยอดขายก๊าซฯ ประมาณ 4,762 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เฉลี่ยลดลงร้อยละ 1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากมีปริ มาณการใช้ก๊าซฯ ลดลง ปริ มาณ
ยอดขายน้ ามันประมาณ 26,464 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2558 ปริ มาณขายของธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศประมาณ 74,627
ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงินรายงานเพิ่มเติม เรื่ องยอดกาไรที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเนื่องจากสิ ทธิประโยชน์ทาง BOI

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

เรี ยนชี้แจงดังนี้
1. สิ ทธิประโยชน์ทาง BOI ที่ ปตท. ได้รับเหลืออยู่ 2 โครงการ มูลค่าประมาณ
13,000 ล้านบาท โดยสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจะสิ้ นสุ ดในปี 2561
2. ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดไปในปี 2559 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์โดยทั้งกลุ่ม ปตท. ลดลงได้ร้อยละ 24
3. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะคานวณทุก 3 ปี ตามสมมติฐาน
สภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอนอุปกรณ์การผลิต เป็ นของ ปตท.สผ. ทั้งหมด
โดยหลักๆ จะเป็ นประมาณการการรื้ อถอนโครงการบงกช อาทิตย์ ซึ่ งมี
การปรับการประมาณการทุกปี ตามปั จจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
ไม่ได้เป็ นการลงบัญชีผดิ

ประธานฯ

สอบถามว่า เจ้าหน้าที่ สตง. จะชี้แจงผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มเติมหรื อไม่

- 16 นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์
ผูแ้ ทน สตง.

เรี ยนชี้แจงว่า ในปี 2559 ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รูปแบบใหม่ ซึ่ งกาหนดให้
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งรายงานเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ซึ่งผูต้ รวจสอบบัญชี
พิจารณาแล้วมี 3 เรื่ อง ซึ่งแสดงในรายงานทางการเงินประจาปี 2559 โดยผู ้
ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบจนเป็ นที่พอใจแล้วว่าการบันทึกรายการ
สมเหตุสมผลและความเสี่ ยงที่มีอยูไ่ ด้ถูกตัดไปหมดแล้ว ผูต้ รวจสอบบัญชี
รายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ

ให้ความเห็นว่า ขอชมเชยคุณจิรพันธ์ฯ ซึ่ งอ่านรายงานประจาปี รายงานทาง
การเงินอย่างละเอียด และขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเรื่ องระบบ
CCMS ต่อไป

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรี ยนชี้แจงว่า ระบบ CCMS เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ
ได้ง่ายขึ้น เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ นการรับเงิน การออกใบสั่งซื้ อซ้ า
กัน ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบความ
ผิดปกติเพิ่มเติม ซึ่ งทาให้การตรวจสอบมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้นโยบายกับฝ่ ายจัดการว่าระบบการตรวจสอบ
จะต้องมีการดาเนิ นการที่ไม่ชกั ช้า เพื่อมุ่งสู่ การป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาใน
อนาคต

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงดังนี้
1. นโยบาย No Gift Policy เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 2558 โดยได้มีการกาหนดเป็ นกรอบ
แนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนและปรับปรุ งในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ ฉบับปรับปรุ ง
ครั้งที่ 4 ซึ่ งได้จดั ทาแล้วเสร็ จช่วงปลายปี 2559 ทั้งนี้ หากของชาร่ วยที่มอบ
ให้เป็ นสัญลักษณ์ของบริ ษทั เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ ยังคงถือว่าเพื่อประโยชน์
ในการทางานได้ แต่หากเป็ นของขวัญ จะต้องปฏิเสธการรับ หรื อหาก
ส่ งคืนไม่ได้ จะมีการนาไปบริ จาค ทั้งนี้ หลังจากประกาศใช้นโยบาย
ดังกล่าว ปริ มาณของขวัญลดลง ทาให้ลดค่าใช้จ่ายด้วย
2. ขอขอบคุณความเห็นของ Mr. Basant Kumar Dugar ในเรื่ องต่างๆ ซึ่ ง
สถาบันต่างๆ ในฐานะนักลงทุนก็มองว่า ปตท. เป็ นบริ ษทั ที่มีคุณค่า มีการ
เจริ ญเติบโต เป็ นที่น่าสนใจของนักลงทุน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการขอรับ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ

- 17 ประธานฯ

ให้ความเห็นดังนี้
1. ขอให้นายสรัญ รังคสิ ริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียม
ขั้นปลาย ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยองชี้ แจงเรื่ อง PTT
RAYONG
2. ปั จจุบนั ยังไม่มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนกาเนิดวิทย์ เนื่องจากเปิ ดรับ
นักเรี ยนรุ่ นแรกปี การศึกษา 2558

นายสรัญ รังคสิ ริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย

เรี ยนชี้แจงว่า ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่ให้ความสนใจทีมฟุตบอลพีทีที ระยอง
ซึ่ งบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน โดยการจ้างนักกีฬาและผู ้
ฝึ กสอน จะเป็ นสัญญาจ้างระยะสั้น ส่ วนใหญ่ 1-2 ปี ไม่ได้เป็ นพนักงาน ปตท.

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. ปัจจุบนั พีทีที ระยองติดอันดับ 1 ของลีก ดิวชิ นั่ 1
2. โรงเรี ยนกาเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิ ริเมธี เปิ ดดาเนินการมาปี 2558 โดย
ในปี 2560 จะเป็ นปี การศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งการเรี ยนที่โรงเรี ยนกาเนิดวิทย์จะใช้
เวลา 3 ปี และสาหรับสถาบันวิทยสิ ริเมธี ก็ใช้เวลา 3 ปี เช่นกันในการจบ
ปริ ญญาโท ซึ่งสาหรับนักศึกษา ต้องการให้สนับสนุ นให้นกั ศึกษาเรี ยนต่อ
ปริ ญญาเอก โดยความตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ที่ดาเนินการ คือต้องการ
สนับสนุนให้เกิดนักวิจยั ที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจยั ที่สร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กบั ประเทศไทย เช่นเดียวกับนโยบายของภาครัฐในเรื่ อง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรื อ
EEC ) ที่จะพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็ น
ศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้กบั ประเทศไทย เช่น เรื่ อง การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พัฒนาสนามบิน ดังนั้น จะมีความ
ต้องการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานวิจยั ต่างๆ มากขึ้นในอนาคต
และบุคลากรจากสถาบันวิทยสิ ริเมธี จะทาประโยชน์ให้กบั ประเทศได้มาก
3. ธุ รกิจถ่านหิ นที่อินโดนี เซี ยไม่ได้มีประเด็นเรื่ องความซื่ อสัตย์ แต่ธุรกิจถ่าน
หินจะมีความท้าทายเรื่ องราคาที่ผนั ผวน ส่ วนประเด็นเรื่ องธุ รกิจปาล์มที่
อินโดนีเซีย คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบแล้ว และมีมติให้ถอนตัวจาก
การดาเนิ นธุ รกิจ โดยได้มีการสอบสวน ลงโทษ ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีการ
พิจารณาค่าเสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. และศาล

- 18 4. กลุ่ม ปตท. มีระเบียบการติดบัตรแสดงตนของพนักงานอยูแ่ ล้ว ว่าให้คล้อง
บัตรพนักงานในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ขอรับความเห็นของท่านผูถ้ ือหุ น้
ไปหารื อระหว่างฝ่ ายจัดการ
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามเพิ่มเติม โดยต้องการทราบยอดรายได้และกาไรของบริ ษทั ที่ต้ งั อยูบ่ น
เกาะเคย์แมน ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของ ปตท. และขอชื่นชมประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ที่ตอบคาถามอย่างตั้งใจ และให้
โอกาสผูถ้ ือหุ ้นในการถามคาถาม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงว่า ยอดรายได้และกาไรของบริ ษทั ที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะเคย์แมนจะเป็ น
ยอดของบริ ษทั ปตท.สผ. ดังนั้นขอความอนุ เคราะห์ท่านผูถ้ ือหุ น้ ศึกษาเพิ่มเติม
ในรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ.
ให้ความเห็นว่า หลังจากรับฟั งการชี้แจงประเด็นเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชันแล้ว
คิดว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้มีความมุ่งมัน่ และมีความจริ งใจที่จะ
ชี้แจงให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ โดยคิดว่าการทุจริ ตที่เกิดขึ้นในอดีต เกิดจากบุคคล
ไม่ใช่กระบวนการ ดังนั้น ปตท. มีหน้าที่สอบสวนผูท้ ี่กระทาผิดต่อไป และขอ
เป็ นกาลังใจให้คณะกรรมการในชี้แจง
นอกจากนี้ขอเร่ งรัดเรื่ องเวลา เนื่องจากยังคงเหลือวาระอีกถึง 5 วาระ

นายวสั นต์ พิลาวัน
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใด ๆ อีก จึง
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดาเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2559
รับทราบแผนการดาเนินงานในอนาคต และอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,269,700,880
2,103
1,682,002
15,532

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
99.9251
0.0001
0.0741
0.0007

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 230,484,975 หุน้

- 19 ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิประจาปี 2559 และการจ่ ายเงินปันผล
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงข้อมูล ดังนี้
 จากผลการดาเนิ นงานปี 2559 ปตท. มีกาไรสุ ทธิ 94,609 ล้านบาท
 โดยได้จดั สรรเป็ นสารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย จานวน 29 ล้านบาท
 สาหรับสารองตามกฎหมาย ปตท. ได้จดั สรร ครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนบริ ษทั ฯ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
 จากผลการดาเนิ นงานปี 2559 ซึ่ ง ปตท. มีกาไรสุ ทธิ 94,609 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ น 32.68 บาทต่อหุ น้
 คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2559 ในอัตรา 16.00 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นประมาณร้อยละ 49.0 ของกาไร
สุ ทธิ ซ่ ึ งสู งกว่าอัตราเฉลี่ยในอดีต เนื่องจาก :
 ผลการดาเนิ นงานของ ปตท. ได้กลับเข้าสู่ สภาวะปกติ
 ประกอบกับ ปตท. มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง
 เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็ นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ร้อยละ 4.3
เทียบกับราคาหุ น้ ปตท. ณ สิ้ นปี 2559 (372 บาทต่อหุ น้ )
 เงินปั นผล 16 บาท แบ่งเป็ น :
- เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับครึ่ งแรกของปี 2559 ในอัตรา 6.00 บาท
ต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 17,138 ล้านบาท ซึ่ ง ปตท.ได้จ่ายให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ แล้วเมื่อ 16 กันยายน 2559
- เงินปันผลสาหรับครึ่ งหลังของปี 2559 จะจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของ ปตท.
ที่มีรายชื่อ ณ วันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ ้น คิด
เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 28,563 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่
15 พฤษภาคม 2560
 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวฯ จะจ่ายจากกาไรสะสมจากกิจการที่ได้รับ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างการใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากเงินปั นผลที่ผถู ้ ือหุ ้นได้รับไม่ตอ้ งถูกหักภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาไปรวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสี ย
ภาษี
 ณ 31 ธ.ค. 2559 ปตท. (งบเฉพาะกิจการ) มีกาไรสะสม 380,087 ล้านบาท
ซึ่ งเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้

- 20 ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่ งมี
คาถาม คาตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้
1. กาไรสะสมจากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และ กิจการที่ ปตท.
ไปลงทุนสามารถแยกออกเป็ นสองส่ วนได้หรื อไม่ หากสามารถแยกได้ควร
นากาไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มไปใช้ในการขยายธุ รกิจ และนา
กาไรที่ได้จากกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลมาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของกิจการที่ได้รับส่ งเสริ ม แม้จะ
ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี แต่ผถู ้ ือหุ น้ ก็ไม่สามารถเครดิตภาษีคืนจากเงินดังกล่าวได้
2. การจ่ายเงินปั นผลควรจ่ายที่ร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ เนื่องจากผูถ้ ือหุ น้ บาง
รายไม่มีเงินได้ที่มาจากรายได้ประจา การใช้จ่ายในชีวติ ประจามาจากเงินปัน
ผล

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า คณะกรรมการขอรับประเด็นการจ่ายเงินปั นผลที่อตั ราร้อยละ 60
ของกาไรสุ ทธิ ไปพิจารณาต่อไป และ เรี ยนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน เป็ นผูต้ อบคาถาม
ในประเด็นดังกล่าว

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงว่า กาไรจากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และ กาไรจาก
กิจการที่ไปลงทุนนั้นแยกออกจากกัน สาหรับการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรจากกิจการ BOI เนื่องจากสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษียงั ไม่สิ้นสุ ด หากไม่ใช้
สิ ทธิ ดงั กล่าวนี้ก่อนวันสิ้ นสุ ดการใช้ประโยชน์ทางภาษี ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์น้ ี ต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ขอรับประเด็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
กิจการที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไปพิจารณาต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar
ผูถ้ ือหุน้

ให้ความเห็นดังนี้
1. การจัดสรรผลกาไรนอกจากพิจารณากระแสเงินสดแล้ว ควรพิจารณาสัดส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นด้วย รวมทั้งพิจารณาจ่ายปั นผลในรู ปของหุน้ ปันผล
2. สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของนักลงทุนต่างชาติเพื่อส่ งเสริ มให้มีนกั ลงทุน
ต่างชาติเพิม่ มากขึ้น นักลงทุนเหล่านั้นจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีใน
จานวนที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนจากรัฐบาลในประเทศของนักลงทุน ทั้งนี้
เป็ นไปตามความร่ วมมือทางภาษีระหว่างรัฐบาล

ประธานฯ

สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

- 21 มติทปี่ ระชุ ม

 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 อัตรา 16.00 บาทต่อ
หุ น้ แบ่งเป็ น
- เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี
2559 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร จาก
กาไรจากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี ซึ่ งจ่ายแล้วเมื่อ 16 กันยายน 2559
- เงินปันผลสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตรา
10.00 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ซึ่ งเป็ นกาไรจาก
กิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี
โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน
กาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 31
มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,271,490,159
13,103
17,902
8,432

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9982
0.0006
0.0008
0.0004

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 129,079 หุน้

- 22 ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3
ท่าน ดังนี้
1. พล.อ.ท.บุญสื บ ประสิ ทธิ์
เป็ นประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็ นกรรมการ
3. นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
เป็ นกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) กาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
2. พล.อ.ท.บุญสื บ ประสิ ทธิ์
3. นายวิชยั อัศรัสกร
4. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
5. นายธรรมยศ ศรี ช่วย
 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิ ญกรรมการทั้ง 5
ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระนี้
ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้ จะแล้วเสร็ จ
 ตามข้อบังคับของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กาหนดว่า
กรรมการของ ปตท. ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
 ขอให้ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการสรรหา

ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
 ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ น กรรมการ ปตท.
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเข้ามา
 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดาเนิ นการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ปตท.
 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่าง

- 23 ครบถ้วน โดยผูท้ ี่ถูกเสนอชื่ อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวข้องโดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจแล้ว
 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการของ ปตท. จานวน 5 ท่าน และนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่ งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้ของด
ออกเสี ยงในการลงมติเลือกตนเอง
 รายชื่อบุคคลที่ผา่ นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการของ ปตท.
มีดงั นี้
1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผูอ้ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้าน การ
บริ หารจัดการและบริ หารธุ รกิจ / กฎหมาย / และเป็ นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น (Director’s Pool ของ
กระทรวงการคลัง)
2. พล.อ.ท.บุญสื บ ประสิ ทธิ์ ข้าราชการบานาญ เป็ นผูม้ ีความสามารถ
ทางด้าน การบริ หารจัดการและบริ หารธุ รกิจ/วิศวกรรมเครื่ องกลอากาศยาน/รัฐศาสตร์/ และเป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่
กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น (Director’s Pool ของกระทรวงการคลัง)
3. นายวิชยั อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และรอง
ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) เป็ นผูม้ ี
ความสามารถทางด้าน การบริ หารจัดการ การตลาด/ พลังงาน
ปิ โตรเลียม วิศวกรรมศาสตร์ / ธุ รกิจระหว่างประเทศ/ การบัญชีและ
การเงิน/ เศรษฐศาสตร์ / และเป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่
กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น (Director’s Pool ของกระทรวงการคลัง)
4. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ เป็ นผูม้ ี
ความสามารถทางด้าน การบริ หารจัดการ/การเงิน /การคลัง/ รัฐศาสตร์ /
และเป็ นบุคคลในบัญชี รายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น
(Director’s Pool ของกระทรวงการคลัง)
5. นายธรรมยศ ศรี ช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็ นผูม้ ีความสามารถ
ทางด้าน การบริ หารจัดการและบริ หารธุ รกิจ/ พลังงาน/

- 24 วิศวกรรมศาสตร์ / บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง
จัดทาขึ้น (Director’s Pool ของกระทรวงการคลัง)
 ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป
พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
 โดยบุคคลตามลาดับที่ 1 ถึง 5 คือ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ พล.อ.ท.บุญสื บ
ประสิ ทธิ์ นายวิชยั อัศรัสกร นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และ นายธรรมยศ
ศรี ช่วย เป็ นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู ้ ือ
หุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอ
ข้างต้น จานวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็ นรายบุคคลตามลาดับ

มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
(1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
ที
ม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,251,167,964
20,212,036
173,454
300

99.1026
0.8898
0.0076
0.0000

(2) พล.อ.ท.บุญสื บ ประสิ ทธิ์ กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
ที
ม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,258,152,011
13,201,144
200,099
500

99.4100
0.5812
0.0088
0.0000

- 25 (3) นายวิชยั อัศรัสกร กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
ที
ม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,251,147,380
20,215,086
185,288
6,000

99.1016
0.8899
0.0082
0.0003

(4) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จ
านวนเสี
ย
งที
ล
่
งมติ
มติทลี่ ง
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,230,192,110
41,154,138
207,506
0

98.1792
1.8117
0.0091
0.0000

(5) นายธรรมยศ ศรี ช่วย กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จ
านวนเสี
ย
งที
ล
่
งมติ
มติทลี่ ง
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,266,455,126
4,904,822
179,006
14,800

99.7755
0.2159
0.0079
0.0007

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม อีกจานวน 24,158 หุน้

- 26 ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจาปี 2560
เรี ยนชี้แจงว่าคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังนี้
1. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ เป็ นประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็ นกรรมการ
3. นายสมชัย สัจจพงษ์
เป็ นกรรมการ
ขอให้ นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน

เรี ยนชี้แจงว่าคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบตั ิเดิมในการพิจารณา
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องของ ปตท. ประจาปี 2560
โดยพิจารณาปัจจัยที่สาคัญ อาทิ
- แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
บริ ษทั ชั้นนาทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
- แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ
- หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ผลประกอบการ
- ขนาดธุ รกิจ
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
- ข้อมูลการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ อ
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ประจาปี 2560 เท่ากับปี 2559 ดังนี้
1. ค่ าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุ ม ประจาปี 2560
 กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่านเท่ากับอัตราเดิม
- เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ครั้งละ 50,000 บาท
เท่ากับอัตราเดิม โดยจากัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปี ละ 15 ครั้ง
 เบี้ยประชุ มคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง
เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาทเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
และเลขานุการฯได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ7,500บาท

- 27 2. สาหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในอนาคต
เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้
- กาหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท เฉพาะกรรมการที่
เข้าประชุม
- ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้รับสู งกว่ากรรมการ ในอัตรา
ร้อยละ 25
2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจาปี 2560
กาหนดเงินโบนัสให้สะท้อน และเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรื อ
กาไรสุ ทธิ ของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560
โดยคานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง แต่กาหนดวงเงินสู งสุ ด
ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับอัตราเดิม และประธาน
กรรมการ ปตท. ได้รับสู งกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่ งมี
คาถาม คาตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้

นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุน้

ขอถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ดังนี้
1. ขอสอบถามว่าในการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ที่ระบุวา่ ต้องเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาเห็นชอบนั้น แต่เนื่องจาก
คนร. เป็ นหน่วยงานภาครัฐ เหตุใดจึงไม่เป็ น คนร. เสนอชื่ อบุคคลที่มีความ
เหมาะสมมาที่ ปตท. นอกจากนี้เหตุใดในข้อบังคับบริ ษทั จึงไม่ระบุอานาจ
คนร. ในการแต่งตั้งกรรมการ
2. ปตท. เป็ นทั้งรัฐวิสาหกิจและบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมี
กฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ จึงขอ
สอบถามในแง่ของการปฏิบตั ิเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ ว่าควรปฏิบตั ิตาม
กฎหมายใดเป็ นลาดับแรก
3. ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนนายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่มแล้วหรื อไม่

- 28 ประธานฯ

ชี้แจงดังนี้
1. ปตท. ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทุกฉบับ และนอกจากกฎหมายแล้วยังต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบอื่นๆ เช่น คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เป็ นต้น ทั้งนี้ หากมีการตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ที่ทางานตามเจตนารมณ์ที่
ตั้งขึ้น ปั ญหาการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายหลายฉบับอาจจะหมดไป
2. การเสนอชื่ อกรรมการต่อ คนร. ถึงแม้ไม่ได้ระบุในข้อบังคับบริ ษทั ก็เป็ น
ระเบียบที่ ปตท. ต้องปฏิบตั ิตาม (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
กาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557) โดยรัฐวิสาหกิจต้อง
เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อ คนร. ก่อนที่ดาเนินการตามข้อบังคับ
บริ ษทั คือเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยในทางปฏิบตั ิค่อนข้าง
เป็ นไปได้อย่างราบรื่ น และประธาน คนร. ก็คือนายกรัฐมนตรี
3. ปัจจุบนั ปตท. มีกรรมการครบ 15 ท่านแล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar
ผูถ้ ือหุน้

ให้ความเห็น ดังนี้
1. ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุ รกิจ
และแนะนา สถาบัน International Institute for Management Development
(IMD) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ งจะช่วยเปลี่ยนศูนย์ตน้ ทุน (cost center)
เป็ น ศูนย์กาไร (profit center) ได้
2. เสนอให้ปรับเพิม่ อัตราโบนัสของคณะกรรมการ จากร้อยละ 0.05 ของกาไร
สุ ทธิโดยกาหนดวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อคนต่อปี เป็ นร้อยละ 0.10
ของกาไรสุ ทธิ โดยกาหนดวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อคนต่อปี เนื่องจาก
โบนัสปั จจุบนั อยูใ่ นอัตราที่นอ้ ยเกินไปและ ธุ รกิจต้องมีการเปิ ดใจกว้าง คิด
นอกกรอบ นอกจากนี้ ขอเสนอให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสู งกว่า
กรรมการในอัตราร้อยละ 50 เนื่องจากประธานกรรมการถือเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
ต่อคณะกรรมการ
3. เสนอให้กรรมการ หรื อฝ่ ายจัดการไปศึกษาเรื่ องการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
จากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีเครื่ องมือใหม่ๆ ในการดาเนินการ
4. เสนอให้พนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี หรื อกรรมการที่มีอายุเกิน 65 ปี บริ บูรณ์
สามารถทางานต่อได้ เพราะเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และองค์กรใช้ตน้ ทุนใน
การพัฒนาบุคลากรมา
5. ขอเสนอให้ทาประกันภัยให้กบั คณะกรรมการ เพื่อเป็ นการปกป้ องกรรมการใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
6. ขอชื่นชมที่ ปตท. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ต้ งั อยูท่ ี่เกาะเคย์แมน และ
สนับสนุนการจดทะเบียนบริ ษทั ที่เกาะเคย์แมนว่ามีประโยชน์ เนื่ องจากช่วยลด

- 29 ภาษี ทาให้บริ ษทั สามารถทากาไรนากลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็ นผลดีต่อ
ประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงว่าขอขอบคุณความเห็นของ Mr. Basant Kumar Dugar ในประเด็น
ต่างๆ ทั้งนี้ ปตท. มีแนวปฏิบตั ิในเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องเป็ นไปตาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่
มาตรฐานทั้งของบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรัฐวิสาหกิจ
ประธานฯ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ สาหรับข้อเสนอแนะขอรับไปพิจารณา และสอบถามว่ามี
ผูถ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผู ้
ถือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระ
นี้

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุม ดังนี้
มติทลี่ ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,254,075,739
19,022,882
99,829
1,800

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.1587
0.8368
0.0044
0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 1,646,496 หุน้

- 30 ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ : เรี ยนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน ดังนี้
1.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นประธานกรรมการ
2.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็ นกรรมการ
3.นายวิชยั อัศรัสกร
เป็ นกรรมการ
ขอให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนาเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เรี ยนชี้แจง ดังนี้
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
ประธานกรรมการ
กาหนดให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ตรวจบัญชี ตรวจการรับ
ตรวจสอบ
การใช้จ่าย ฯลฯ และ แสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
สาหรับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรื อตามกฎหมายอื่น
 สาหรับปี 2560 สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจานวน 4,700,000 บาท
เท่ากับปี 2559 ประกอบด้วยค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 760,000 บาท
เท่ากับปี ก่อน และค่าตรวจสอบงวดปี 2,420,000 บาท เท่ากับปี ก่อนเช่นกัน
การแต่งตั้ง สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท. และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแล้วตามลาดับ
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยกาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชี เป็ นเงิน 4,700,000 บาทถ้วน ตามที่คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ

สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิการแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท.
ประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นเงิน 4,700,000 บาท (เท่ากับปี
2559) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ที่ได้
พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

- 31 มติทลี่ ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,273,384,186
107,305
105,436
200

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9907
0.0047
0.0046
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 396,877 หุน้

- 32 ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้ าง ปตท. ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการตามมาตรา
107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่ ีการ
แก้ ไขเพิม่ เติม) และรับทราบความเป็ นไปได้ ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ
บริษัท ปตท. นา้ มันและการค้ าปลีก จากัด (PTT Oil and Retail Business
Company Limited: PTTOR) ต่ อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และการนา
PTTOR เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยในอนาคต
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงข้อมูลดังนี้
วาระนี้ ปตท. ต้องการดาเนินการใน 2 รายการ ดังนี้
 รายการที่ 1 การปรับโครงสร้าง ปตท. โดยการโอนกิจการ รวมถึงสิ นทรัพย์
และหนี้สินของหน่วยธุ รกิจน้ ามัน และหุ น้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริ ษทั
ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (PTT Oil and Retail Business Company
Limited) (PTTOR) ซึ่ งรายการนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตาม
มาตรา 107(2)ก ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 รายการที่ 2 รายการ IPO ได้แก่ แผนการ IPO ของ PTTOR ซึ่งรวมการเสนอ
ขายหุ น้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ ปตท. แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ทา
ให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการนา PTTOR เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใน
อนาคต
ทั้งนี้ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมแล้วว่าได้มีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 6 นี้
โดยในส่ วนของรายการที่ 1 การปรับโครงสร้าง ปตท. ยังคงเป็ นรายการที่เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเหมือนเดิม แต่ในส่ วนของรายการที่ 2
รายการ IPO ได้แก้ไขจาก พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรับทราบ
การดาเนินการทั้ง 2 รายการดังกล่าว มีเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
1. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO เป็ นไปตามนโยบายเปิ ดเสรี
ธุ รกิจน้ ามัน ซึ่ งภาครัฐได้วางแนวทางและดาเนิ นการเปิ ดเสรี ธุรกิจน้ ามัน
อย่างเป็ นขั้นตอนเพื่อสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน และเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ
การจัดหาน้ ามัน ทาให้ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกาลังการกลัน่ น้ ามันสาเร็ จรู ป
สู งกว่าปริ มาณความต้องการในประเทศ มีผคู ้ า้ มาตรา 7 เพิ่มขึ้นมากกว่า 40
ราย ทาให้ประชาชนมีทางเลือกและได้รับการบริ การที่ดีมากขึ้น
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2.

3.

4.

5.
6.

อีกทั้ง การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO เป็ นการดาเนินการตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 6
ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 วรรค 2 ที่บญั ญัติไว้วา่ “รั ฐต้ องไม่
ประกอบกิจการที่มลี ักษณะเป็ นการแข่ งขันกับเอกชน เว้ นแต่ กรณี ที่มคี วาม
จาเป็ นเพื่อประโยชน์ ในการรั กษาความมัน่ คงของรั ฐ การรั กษาผลประโยชน์
ส่ วนรวม การจัดให้ มสี าธารณูปโภค หรื อการจัดทาบริ การสาธารณะ”
การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO จะช่วยสร้างความชัดเจนใน
โครงสร้างของ ปตท. ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็ นบริ ษทั Flagship ในการ
ดาเนินธุ รกิจน้ ามันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต นอกจากนี้ ปตท.
จะนา PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยสร้างความ
ชัดเจนและโปร่ งใสในสายตาของสาธารณชน เนื่องจากจะมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากขึ้น ตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ
การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO จะทาให้มูลค่าของธุ รกิจน้ ามัน
และค้าปลีกสะท้อนถึงศักยภาพธุ รกิจที่เป็ นเอกชนอย่างแท้จริ ง เพิม่ ความ
คล่องตัวในการบริ หารจัดการ เพิ่มโอกาสในการเสาะแสวงหาบุคลากรและ
พันธมิตรทางธุ รกิจที่มีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะในธุ รกิจค้าปลีก
ธุ รกิจน้ ามันและค้าปลีกของ ปตท. ในปั จจุบนั มีการสนับสนุนและสร้าง
ผูป้ ระกอบการรายย่อย (SME) เป็ นพันธมิตรทางการค้า โดยข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2559 สถานีบริ การน้ ามันในประเทศของ ปตท. กว่า 1,530 สาขา
นั้นเป็ นของ SME ร้อยละ 83 และจานวนร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนในประเทศ
กว่า 1,667 สาขาเป็ นของ SME ร้อยละ 90 และยังมีพนั ธมิตรทางการค้าอีก
มากมายในสถานีบริ การน้ ามันที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ดังนั้น เมื่อ PTTOR
มีความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
จะมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุ รกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR และสร้าง
งานสร้างอาชีพให้คนไทยได้มากขึ้น
การจาหน่ายหุ ้น PTTOR ที่ ปตท. ถืออยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาให้
ปตท. มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
การนา PTTOR เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยกระตุน้ และ
ส่ งเสริ มตลาดทุนไทยและช่วยเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะของภาครัฐ

 ตามโครงสร้างปั จจุบนั ของ ปตท. หน่วยธุ รกิจน้ ามันอยูภ่ ายใต้กลุ่มธุ รกิจ
ปิ โตรเลียมขั้นปลาย

- 34  การปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้ จะเป็ นการโอนหน่วยธุ รกิจน้ ามันพร้อม
กับหุ น้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องที่ปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยธุ รกิจ
น้ ามัน ได้แก่ บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จากัด (THAPP), บริ ษทั บริ การ
เชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BAFS), บริ ษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิ้ง
จากัด (TLBC), บริ ษทั บริ การน้ ามันอากาศยาน จากัด (IPS), บริ ษทั ขนส่ ง
น้ ามันทางท่อ จากัด (FPT), บริ ษทั ปิ โตรเอเซี ย (ประเทศไทย) จากัด (PAT),
PTT Oil Myanmar Company Limited (PTT Oil Myanmar), PTT (Cambodia)
Limited (PTTCL) และ PTT (Lao) Company Limited (PTTLAO) ไปที่
PTTOR ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ร้อยละ 100 ของ ปตท. ยกเว้ นในส่ วนของหุ้ นของ
PetroAsia (Sanshui) (PA Sanshui), PetroAsia (Maoming) (PA Maoming)
และ Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) เนื่องจากอยู่ระหว่ างการดาเนินการปิ ด
กิจการ
 มูลค่าการโอนกิจการรวมเป็ นเงิน 121,952.7 ล้านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่
สมเหตุสมผลตามความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
 สาหรับ บริ ษทั ปตท. บริ หารธุ รกิจค้าปลีก จากัด (PTTRM), บริ ษทั ปตท.
บริ การธุ รกิจค้าปลีก จากัด (PTTRS), PTT Philippines Corporation (PTTPC),
PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ FST Aviation Services
Limited (FST) นั้น เป็ นบริ ษทั ที่ PTTOR ถือหุ น้ อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั จึงไม่ตอ้ งมี
การโอน ทั้งนี้ ยกเว้นในส่ วนของบริ ษทั โอจีพี เอนเนอร์ ยี่ โซลูชนั่ ส์ จากัด
(OGPS) เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติไม่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจน้ ามัน PTTOR จึงจะโอนขายหุ ้นที่ถืออยูใ่ น OGPS ให้กบั บริ ษทั ใน
กลุ่มของ ปตท.
 ภายหลังการโอนกิจการ รวมถึงหุ น้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง จาก ปตท. ไปยัง
PTTOR ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ ชวน (“แบบ filing”) ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หลังจากที่ แบบ filing มีผลบังคับใช้ ก็จะทาการ IPO และนา PTTOR เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ภายหลังรายการ IPO ปตท. ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ PTTOR โดย
 ปตท. มีนโยบายคงสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน PTTOR อย่างน้อย ร้อยละ 45
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
 ปตท. และหน่วยงานของรัฐถือหุ น้ ใน PTTOR ต่ากว่า ร้อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว
 จากัดสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบุคคลต่างด้าวทั้งหมดไม่เกิน ร้อยละ 25 และไม่
เกินร้อยละ 3 ต่อราย

- 35  เพื่อรักษาสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ของ ปตท. จึงพิจารณาเห็นชอบให้มีการเสนอขายหุ ้น
IPO ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของ ปตท. เป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้
ทั้งหมดที่จะเสนอขายใน IPO แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ทาให้ PTTOR มี
หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 ปตท. และ PTTOR จะวางแผนและกาหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุน้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าหุ น้ ของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ ประชาชนอย่าง
ทัว่ ถึง
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่ง
ประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุ รกิจน้ ามัน รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ของหน่วยธุ รกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ น้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริ ษทั ปตท.
น้ ามันและการค้าปลีก จากัด โดยที่การโอนกิจการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับ
การอนุมตั ิและ/หรื อความเห็นชอบที่จาเป็ นสาหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จาก
ส่ วนราชการและ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว และพิจารณาและอนุมตั ิการมอบหมายให้
คณะกรรมการ ปตท. หรื อบุคคลที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอานาจใน
การเจรจาและพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการดาเนิ นการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอานาจในการลง
นามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอื่นๆ รวมถึงการ
กระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการตาม
การปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็ จสิ้ น
นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบความเป็ นไปได้ของแผนการเสนอขาย
หุน้ สามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ซึ่ งรวมถึงการเสนอขาย
หุน้ สามัญของ PTTOR ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ น้
แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ทาให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(Preferential Share Offering) และการนา PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต โดย ปตท. จะดาเนิ นการรับฟังความเห็น
ของสานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับประเด็นการนา PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
ไปดาเนินการต่อไป
สาหรับการลงมติสาหรับระเบียบวาระที่ 6 นั้นต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่งมีคาถามและ
ข้อคิดเห็นสรุ ปได้ ดังนี้

นายสถิตพงษ์ เงางาม
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า เมื่อผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิการปรับโครงสร้างในที่ประชุมวันนี้แล้ว
การโอนกิจการจะมีผลในทันทีเลยหรื อไม่

นายณพวุฒิ บุญศิริ
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า หากการโอนกิจการเสร็ จแล้ว จะมีโอกาสที่ไม่ได้หุน้ IPO ของ
PTTOR หรื อไม่

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า หากผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิแล้ว ก็ยงั ไม่มีผลให้โอนกิจการทันที เนื่องจาก
ยังต้องมีการดาเนิ นการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบต่างๆ อีก
เพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะมีผลให้ดาเนินการโอนกิจการ
และขอเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้ แจงผูถ้ ือหุ น้
เพิม่ เติม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงเพิม่ เติม ดังนี้
 เข้าใจว่า คาถามในส่ วนของโอกาสที่จะไม่ได้หุน้ IPO นั้น หมายถึงว่าภาย
หลังจากที่ได้มีการโอนกิจการแล้ว จะมีโอกาสที่ไม่มีการทา IPO หรื อขาย
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่ ขอเรี ยนท่านผูถ้ ือหุ น้ ว่า ทุกการ
ดาเนินการมีข้ นั ตอนตามที่ท่านประธานฯได้เรี ยนชี้ แจงไปแล้ว กล่าวคือ
การโอนกิจการจะมีข้ นั ตอนที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานราชการต่างๆ
และการทา IPO ก็มีกระบวนการต่างๆ ที่ตอ้ งดาเนินการก่อนด้วยเช่นกัน
 ทั้งนี้ นอกเหนือจากขั้นตอนต่างๆ นั้น ขอเรี ยนท่านผูถ้ ือหุ ้นเป็ นข้อมูลว่า
กระบวนการ IPO ยังขึ้นกับสภาวะตลาดด้วย ซึ่ งสภาวะตลาดบางครั้งก็
อาจจะมีความไม่เหมาะสมในการทา IPO เช่นเดียวกับการทา IPO ของ
บริ ษทั อื่นๆ และยังมีขอ้ พิจารณาอื่นๆ ที่ตอ้ งนามาประกอบในการพิจารณา
ทา IPO ด้วย

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังต่อไปนี้
1. ธุ รกิจ non-oil ในส่ วนของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน (Amazon) นั้น การ
กล่าวถึง SME นั้นหมายความว่า ปตท. ไม่ได้ลงทุนและเป็ นเจ้าของร้อยละ
100 แสดงว่า เป็ นการดาเนินธุ รกิจในลักษณะแฟรนไชส์ใช่หรื อไม่
2. เมื่อ ปตท. เป็ นเจ้าของแบรนด์ Amazon เหตุใด ปตท. จึงไม่ดาเนินกิจการ
เองด้วย เทียบกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นที่เป็ นแฟรนไชส์ของต่างประเทศ แต่
บริ ษทั ก็จะทาธุ รกิจโดยลงทุนเองอย่างน้อยก็ประมาณร้อยละ 50 และจะ
เป็ นแฟรนไชส์ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งตนเห็นว่า การทาธุ รกิจโดยการลงทุน
เองนั้นน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่า จึงขอทราบเหตุผลที่ ปตท. ไม่ลงทุน
เอง
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PTTOR เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วใช่หรื อไม่ และหลังจากการแยก
ธุ รกิจออกไปให้อยูก่ บั PTTOR สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ของ
ปตท. จะคงเหลืออยูเ่ ท่าไหร่
4. หลังจากการแยกธุ รกิจออกไปให้อยูก่ บั PTTOR ธุ รกิจที่เป็ นธุ รกิจหลักของ
ปตท. จะยังมีธุรกิจใดเหลืออยูบ่ า้ ง
5. เนื่องจากทาง PTTOR ได้ดาเนินการเพื่อที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก้าวหน้ามาสมควรแล้ว ได้มีการตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
เรี ยบร้อยแล้วใช่หรื อไม่ เพื่อดาเนินการยืน่ แบบ filing
นายสุ พจน์ พงศ์ กดิ าการ
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า การที่จะกระจายหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
นั้น เป็ นอัตราที่นอ้ ยไป จึงอยากจะให้พิจารณากระจายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมใน
อัตราที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 เพื่อที่จะให้ได้เป็ น 10 หุ ้นเดิมได้ 1 หุ น้ ใหม่ของ
PTTOR

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า ธุ รกิจ LPG ทั้งการขายส่ งและขายปลีก จะไปอยูท่ ี่ PTTOR
ทั้งหมดหรื อเปล่า

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงดังต่อไปนี้
 ในส่ วนของแบรนด์ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นปั๊ มที่เป็ น non-oil ก็คืออย่างเช่น Amazon
หรื อกิจการร้านค้าอื่น ๆ โดย Amazon เป็ นแบรนด์ที่ ปตท. สร้างและ
พัฒนาขึ้นมาเอง แต่ในขั้นตอนการเปิ ดร้านกาแฟ Amazon จะเป็ นในรู ปแบบ
ของแฟรนไชส์ให้เอกชนหรื อ SME มาขออนุญาตเปิ ดดาเนินการ โดย ปตท.
ช่วยบริ หารจัดการหรื อดาเนิ นการส่ งเมล็ดกาแฟให้ อีกทั้ง ช่วยในการ
สนับสนุนให้ร้านกาแฟดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ร้านค้าอื่น เช่น ซาลาเปา
ฮัว่ เซ่งฮง หรื อ เย็นตาโฟต่างๆ เป็ นกิจการของ SME เอง เพียงแต่มาเปิ ด
กิจการในสถานีบริ การของ ปตท. เพราะฉะนั้น ปตท.ไม่ได้เป็ นเจ้าของธุ รกิจ
Non-oil ทั้งหมด
 ในส่ วนของคาถามว่า ทาไม ปตท.ไม่ทาธุ รกิจ Amazon เองทั้งหมด ปตท.มี
บทบาททั้งสองบทบาทในหลายกิจการต่างๆ คือ เป็ นทั้งรัฐวิสาหกิจและ
เอกชน การที่ ปตท. ช่วยกระจายให้มีโอกาสทางธุ รกิจสาหรับรายย่อย หรื อ
SME นั้น ก็เป็ นอีกหนึ่งบทบาทที่ ปตท. สามารถช่วยประเทศในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจออกไปเป็ นวงกว้าง นอกเหนือจากนั้น ภาระการลงทุนจะ
ไม่ได้ตอ้ งเป็ นภาระที่ ปตท. ที่เดียว
 ในส่ วนของผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ปตท. ทรัพย์สินต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจน้ ามันและค้าปลีกที่ ปตท. ถืออยู่ และจะโอนไปที่ PTTOR ซึ่งเป็ น
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โอนกิจการนั้น การโอนขายกิจการเหล่านี้ รวมถึงสิ ทธิ ทรัพย์สิน และหนี้สิน
ต่างๆ โดยสิ่ งที่จะเกิดขึ้นก็คือ PTTOR จะมีการเพิ่มทุนเพื่อรับซื้ อทรัพย์สิน
เหล่านี้ และจะนาเงินที่เพิ่มทุนจาก ปตท. คืนกลับมาจ่าย ปตท. เป็ นค่า
ทรัพย์สินดังกล่าว เพราะฉะนั้นส่ วนผูถ้ ือหุ ้น ปตท. จะไม่ได้รับผลกระทบ
แต่อาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างงบดุลของบัญชีเฉพาะการเงินทางบัญชีของ
ปตท. และเมื่อทาการ IPO ส่ วนที่จะไป IPO ก็จะลักษณะคล้ายกัน คือ จาก
เดิมเป็ นการถือหุ ้นใน PTTOR ร้อยละ100 ก็จะเป็ นการรับเงินกลับมาส่ วน
หนึ่งเนื่องจากการลดสัดส่ วนถือหุ น้ ใน PTTOR
 ในส่ วนของธุ รกิจหลักที่เหลือของ ปตท. นั้น ปตท. ยังมีธุรกิจหลักที่
ดาเนินการเอง คือ ธุ รกิจก๊าซธรรมชาติ ธุ รกิจที่บริ หารจัดการระบบท่อก๊าซ
และธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ (ซึ่ งรวมถึงการซื้ อขายน้ ามัน) อีกทั้งยังเป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ใน flagship company ทั้งหลายก็คือ ทั้งธุรกิจสารวจและ
ผลิต โรงกลัน่ ปิ โตรเคมี และ PTTOR ด้วย ซึ่งเป็ นการกระจายการดาเนิน
ธุ รกิจในระดับต่อไปที่เป็ น flagship company ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดย
จะเห็นประโยชน์จาก flagship company ต่างๆ ที่มีอยูภ่ ายใต้ ปตท. นี้ ก็จะมี
การบริ หารที่มีความเป็ นอิสระในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการเจริ ญเติบโตที่มาก
ขึ้น
 ในส่ วนของการศึกษาและแต่งตั้งที่ปรึ กษานั้น ปตท.ได้ศึกษาเรื่ องนี้เป็ นการ
ภายใน มาตั้งแต่ช่วงปี 2557 และมีการตั้งคณะที่ปรึ กษาในหลายๆ ด้านเพื่อ
ศึกษารายละเอียดตั้งแต่ช่วงกลางปี ที่แล้วเป็ นต้นมา ไม่วา่ จะเป็ นที่ปรึ กษา
ทางกฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งก็มีอยู่ 4-5 รายด้วยกัน ที่ปรึ กษาทาง
บัญชีภาษี และที่ปรึ กษาด้านประชาสัมพันธ์และด้านต่างๆ โดยสรุ ป ได้มีการ
แต่งตั้งที่ปรึ กษามาตั้งแต่ช่วงกลางปี ที่แล้ว โดยได้มีการศึกษาเรื่ องนี้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ อีกทั้งยังได้มีการแต่งตั้ง บริ ษทั ที่ปรึ กษา เอเซีย พลัส
จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นกับผูถ้ ือหุ น้ ในส่ วน
ของการกระจายหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ปตท. ที่กาหนดไว้ในอัตราร้อยละ 5 นั้น
เนื่องมาจากการที่ ปตท. ต้องการให้ผถู ้ ือหุน้ ของ ปตท.มีโอกาสได้มีสิทธิใน
การจองซื้ อหุ น้ PTTOR ในกรณี ที่มีการทา IPO ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ปตท.
ก็ยงั มีวตั ถุประสงค์หลักในการจะกระจายหุ น้ ออกไปเกินครึ่ งหนึ่ง โดย ปตท.
จะถือหุน้ ใน PTTOR ต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งคือ อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 45-50
ขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะมีส่วนราชการอื่นเข้าถือหุ ้น PTTOR ด้วย ซึ่งหากถือ
รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ก็จะทาให้ PTTOR กลับมาเป็ นรัฐวิสาหกิจอีก
เพราะฉะนั้นสัดส่ วนร้อยละ 5 น่าจะเป็ นสัดส่ วนที่เหมาะสมสาหรับผูถ้ ือหุน้

- 39 เดิมซึ่ งมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เดิมของ ปตท. อยูด่ ว้ ย อย่างไรก็ตาม
นอกจากสิ ทธิ ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รับแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ เดิมก็สามารถที่จะจอง
ซื้ อหุน้ IPO ได้ดว้ ย และขอเชิญนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุ รกิจน้ ามัน ชี้แจงผูถ้ ือหุ น้ ในส่ วนของธุ รกิจ LPG
นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

เรี ยนชี้แจงว่า ในส่ วนของธุ รกิจ LPG ทั้งการค้าปลีกและค้าส่ งกับผูค้ า้ รายใหญ่
นั้น จะโอนไปอยูก่ บั PTTOR ยกเว้นในส่ วนที่ขาย LPG ออกมาจาก ปตท. ใน
ฐานะที่เป็ นผูผ้ ลิตก็คือจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในส่ วนที่ ขาย LPG ออกจาก
โรงกลัน่ ก็จะยังอยูก่ บั แต่ละโรงกลัน่ โดยสรุ ปคือ การขาย LPG ออกจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติจะยังอยูท่ ี่ธุรกิจก๊าซของ ปตท. และในส่ วนที่ขาย LPG ออกจาก
โรงกลัน่ ก็จะอยูท่ ี่แต่ละโรงกลัน่ แต่ในส่ วนการขาย LPG ทั้งค้าปลีกและค้าส่ ง
เพื่อไปถึงผูบ้ ริ โภคนั้นจะโอนไปอยูก่ บั PTTOR

นายพฤฒิพนั ธุ์ ฉายากุล
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า ปั จจุบนั PTTOR เป็ นรายได้ของ ปตท. ถ้าโอนกิจการไปให้
PTTOR แล้ว โครงสร้างของรายได้คงเปลี่ยนไป จึงอยากทราบว่าจะมีผลกระทบ
กับงบการเงินของปตท. ในส่ วนไหน โดยจะมีบรรทัดไหนหายไป หรื อบรรทัด
ไหนบวกขึ้นมาแทนหรื อไม่

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามเพิม่ เติมว่า ถ้าขาย LPG จากโรงกลัน่ ให้ผคู ้ า้ ตามมาตรา 7 ก็แสดง
ว่า ผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ก็จะซื้ อจาก ปตท. โดยไม่ได้ซ้ื อจาก PTTOR ถูกต้องใช่
หรื อไม่

ประธานฯ

ขอเชิญนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุ รกิจน้ ามัน
ชี้แจงผูถ้ ือหุ ้นในส่ วนของธุ รกิจ LPG เพิ่มเติม และขอเชิ ญประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารการเงินชี้แจงผูถ้ ือหุ น้ ในส่ วนของงบการเงินของ ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

เรี ยนชี้แจงว่า ผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ก็สามารถซื้ อจากโรงกลัน่ ได้ ในขณะเดียวกัน
PTTOR ก็สามารถซื้ อล็อตใหญ่จากโรงกลัน่ แล้วก็ขายต่อให้กบั ผูค้ า้ ตามมาตรา 7
ได้ดว้ ย

นางนิธิมา เทพวนังกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
การเงิน

เรี ยนชี้แจงว่า ในเรื่ องผลกระทบต่องบการเงินของ ปตท.นั้น ในขั้นต้นที่ ปตท.
ทาการโอนกิจการไปไว้ที่บริ ษทั PTTOR ที่ ปตท. ยังถือหุน้ ร้อยละ 100 เพราะ
ฉะนั้น ในงบการเงินรวมของ ปตท. จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญ
เลย เนื่องจาก ปตท. จะยังต้องจัดทางบการเงินรวม (Consolidated financial
statements) แบบบวกในแต่ละบรรทัด (line by line) ทุกบรรทัดในงบการเงิน
อาจมีผลกระทบในรายละเอียดการบันทึกบัญชีบา้ ง กรณี ที่มีการโอนกิจการใน
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book value) ณ วันโอนกิจการ โดย ปตท. ต้อง
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กิจการ ปตท. จะได้รับรู ้กาไรจากการโอนกิจการด้วย
นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากว่าจะมีการโอนทรัพย์สินไปทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนกว่าล้าน
บาท ได้มีการประเมินไว้ล่วงหน้าหรื อไม่วา่ ภาษีที่มาเกี่ยวข้องประมาณ
เท่าไหร่
2. ในการกระจายหุน้ IPO โดยทางปตท.ได้ถืออยูร่ ้อยละ 45 แล้วก็กระจายมา
ร้อยละ 55 การที่จะกระจายร้อยละ 55 นั้นได้มีการอธิ บายว่า ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
เดิมของปตท. ร้อยละ 5 คาว่าร้อยละ 5 หมายถึงร้อยละ 5 ของอะไรเช่น
สมมติวา่ กระจายหุน้ ออกมาโดยเดิมมี 100 หุน้ กระจายมา 55 หุน้ ออกมา
เหลือ 45 หุ ้นอยูท่ ี่ ปตท. ร้อยละ 5 นี่คือร้อยละ 5 ของ 55 หุน้ หรื อร้อยละ 5
ของ 100 หุน้ ของ ปตท. ที่ถืออยูต่ ้ งั แต่แรก
3. เนื่องจากจะมีกระจายมาให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของปตท. แค่ร้อยละ 5 แล้วร้อย
ละ 95 ที่เหลือ จะกระจายให้กบั ใคร อย่างไร แล้วที่กล่าวว่าต้องการที่จะ
กระจายหุน้ ออกไปทัว่ ถึง กระจายไปให้กว้างที่สุด โดยหลักในการปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปในขณะนี้มิได้เป็ นอย่างนั้น การที่ให้โบรคเกอร์ หรื อ underwriter
ต่างๆ มาทาหน้าที่กระจายหุ ้นมักจะกระจายหุ น้ โดยดูจากมูลค่าการซื้ อขาย
หุ น้ ของโบรคเกอร์ เหล่านั้น ถ้าลูกค้ารายใดมีการซื้ อขายมาก ก็จะได้หุน้ ไป
มาก สุ ดท้ายแล้วการกระจายของ ปตท. ก็จะไม่ทวั่ ถึงอย่างที่ ปตท. ตั้งใจ
แล้ว ปตท. จะมีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ที่ทาหน้าที่เป็ น underwriter เหล่านั้น
อย่างไรที่จะรับประกันว่า จะต้องมีการกระจายหุ น้ ให้กบั ประชาชนหรื อคน
จานวนสักกี่พนั รายอะไรประเภทนี้หรื อไม่

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า ในส่ วนของโรงบรรจุก๊าซนั้น มีการติดต่อให้เปลี่ยนสัญญาซื้ อ
ขายจากเดิมผูข้ ายคือ ปตท. ให้เป็ น PTTOR อันนี้เป็ นคาแนะนาที่ถูกต้องใช่
หรื อไม่ และทางลูกค้าควรจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงว่า การกระจายหุน้ ให้ทวั่ ถึงเป็ นนโยบายที่อยากจะให้คนไทยมีโอกาส
ได้เป็ นเจ้าของกิจการนี้ ทาง ปตท. ขอรับข้อสังเกตในส่ วนนี้ ซึ่งเรารับทราบ
เช่นกันว่าแนวปฏิบตั ิปกติอาจจะเป็ นลักษณะที่ผถู ้ ือหุ น้ กล่าวมา ทั้งนี้ เมื่อไปถึง
ขั้น IPO ก็จะได้มีการพิจารณาว่าจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะสามารถกระจาย
หุน้ ให้ทวั่ ถึง แต่โดยเจตนารมณ์แล้วต้องการให้ทุกภาคส่ วนมีโอกาสได้เข้ามาถือ
หุน้ ของ PTTOR และขอเชิญนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่หน่วยธุ รกิจน้ ามันชี้ แจงผูถ้ ือหุ น้ ในรายละเอียด
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รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

เรี ยนชี้แจงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 สาหรับเรื่ องการกระจายร้อยละ 5 ก็คือเป็ นร้อยละ 5 จากร้อยละ 55 ที่จะ
เสนอขายและในส่ วนเรื่ องกระบวนการกระจายหุ น้ ให้ได้ทวั่ ถึงนั้น ได้มีการ
หารื อกันและได้พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิอยูบ่ า้ งแล้ว เช่น การกาหนดจานวน
หุน้ ขั้นต่าที่ผทู ้ ี่จองน่าจะได้วา่ เป็ นเท่าใด ซึ่ งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมในส่ วน
ของรายละเอียดต่อไป
 ในส่ วนของเรื่ องการเปลี่ยนสัญญาของโรงบรรจุก๊าซ เนื่องจากธุ รกิจโรง
บรรจุก๊าซที่จะบรรจุลงถังแล้วก็ขายไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรงก็จะเป็ นธุ รกิจที่
จะโอนไปอยูก่ บั PTTOR ดังนั้นในแง่ของสัญญาก็จะแค่เปลี่ยนคู่สัญญา
เป็ น PTTOR ส่ วนเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดต่างๆ จะเหมือนเดิม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงเพิม่ เติมในส่ วนของมูลค่าการโอนกิจการ มูลค่าการโอนที่มูลค่า
ประมาณ 121,000 กว่าล้านบาทเป็ นมูลค่าการโอนประเมิน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 คือหากมีการโอน ณ วันนั้น ก็จะเป็ นมูลค่าการโอนที่กล่าวมานี้ อย่างไรก็
ตามกระบวนการก่อนถึงวันโอนกิจการนั้นยังต้องมีการขออนุมตั ิขอความ
เห็นชอบจากส่ วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะใช้เวลา
พอสมควร ดังนั้น ถ้ากาหนดการนั้นไม่เกิดขึ้น กล่าวคือต้องมีการเปลี่ยนเป็ น
เดือนสิ งหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรื อ ธันวาคม มูลค่าการโอนก็จะ
เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นในประเด็นคาถามเกี่ยวกับภาษีที่จะเกิดขึ้น ก็จะขึ้นกับ
ตัวเลขการโอนที่กล่าวถึงข้างต้น จึงยังไม่สามารถให้ตวั เลข ณ ขณะนี้ได้

นายปารัช วีระพันธุ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า ในปั จจุบนั มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดค้าปลีกน้ ามัน PTTOR มีกาลัง
ในการต่อสู ้กบั คู่แข่งอย่างไรแล้วก็จุดแข็งของ PTTOR มีอะไรบ้าง

นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

เรี ยนชี้แจงว่า ในเรื่ องแนวทางการแข่งขันกับคูแ่ ข่งที่จะเข้ามานั้น โดยแท้จริ ง
แล้วธุ รกิจน้ ามันที่จะโอนไป PTTOR เป็ นธุ รกิจที่อยูภ่ ายใต้การแข่งขันมาระยะ
หนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีการในการทาธุ รกิจสถานีบริ การน้ ามันของ ปตท. ก็คง
ไม่ได้เสนอขายแต่น้ ามัน แต่มีการนาเอาธุ รกิจ non-oil เข้ามาเพื่อที่จะเสริ มการ
ให้บริ การผูบ้ ริ โภคก็เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ การที่ ปตท. พยายามขยายธุ รกิจสถานี
บริ การน้ ามันให้ทวั่ ถึงขึ้น ถ้าผูถ้ ือหุน้ ได้รับชมวีดีทศั น์ในช่วงต้นของการประชุม
ก็จะเห็นว่า ปตท. มีโมเดลธุ รกิจใหม่ออกมาคือ compact model ที่จะสามารถทา
ให้ขยายการให้บริ การธุ รกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ การที่ PTTOR จะมีความคล่องตัวมากขึ้น การขยายธุ รกิจไป
ต่างประเทศก็เป็ นอีกหนึ่งการเติบโตของธุ รกิจที่ ปตท. มีความตั้งใจจะทา เพราะ
เมื่อพิจารณาประเทศโดยเฉพาะ CLMV รอบๆ ประเทศไทยก็เป็ นประเทศที่
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สู งมากเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของ PTTOR ต่อไปก็จะนาโมเดลธุ รกิจที่ประสบ
ความสาเร็ จในประเทศไทยไปขยายยังประเทศต่างๆ ด้วย ซึ่ งเบื้องต้น ปตท. ได้
เริ่ มต้นมา 2-3 ปี แล้ว และก็ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคของประเทศเหล่านั้น
เป็ นอย่างดี เพราะฉะนั้น โดยหลักแล้ว PTTOR จะมีความเจริ ญเติบโตอยู่ 2-3
ด้านอันแรกคือ
1. ธุ รกิจน้ ามันเดิมที่ทาอยูก่ ็เติบโตไปพร้อมกับประเทศ
2. ธุ รกิจ non-oil ถือเป็ นธุ รกิจใหม่ที่เริ่ มขยายแล้วก็เติบโตมาได้ดี โดยใน 5-6 ปี
ที่ผา่ นมา มีการเติบโตมากถึงร้อยละ 20 ในแง่ของ EBITDA ก็จะเป็ นตัวที่
เป็ น engine ใหม่ของ PTTOR
3. ขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศ ตั้ง platform ใหม่ไปยังธุ รกิจของ PTTOR ที่จะ
ทาให้เติบโตไปในอนาคต
น.ส. จิรวรรณ เหล่าสิ นชัย
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามว่า ตามที่ได้ตอบไปก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการกระจายหุน้ ออกไปทัว่ ถึง
แต่วา่ ในทางปฏิบตั ิ ตอนนี้คนที่จะสามารถได้ IPO ก็เป็ นเฉพาะคนที่ซ้ื อขาย
อันดับแรก ๆของในโบรคเกอร์ น้ นั ถ้าประชาชนท่านนั้นไม่ได้มีการซื้ อขายมาก
ในโบรคเกอร์ น้ นั จะมีสิทธิที่จะได้รับการกระจายหุน้ IPO ให้กบั ประชาชนหรื อ
เปล่า

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงว่า การกาหนดรู ปแบบและขอบเขต IPO ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่ งจะทาเป็ น
ขั้นตอนต่อไป โดยสิ่ งแรกก็คือการโอนกิจการไป แล้วจึงจะยืน่ แบบ filng กับ
สานักงาน ก.ล.ต. หลังจากยืน่ แบบ filng ก็จะเป็ นไปตามกติกาของสานักงาน
ก.ล.ต. ซึ่ง PTTOR ต้องมีรายงานงบการเงินแยกด้วยตัวเองอย่างน้อย 1 ไตรมาส
ด้วย เพราะฉะนั้นยังใช้เวลาอยูพ่ อสมควร แต่วา่ จะนาความเป็ นห่วงของท่านผูถ้ ือ
หุ น้ ไปประกอบในการกาหนดรู ปแบบในการที่จะทา IPO
ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินสาหรับการทา IPO ปัจจุบนั มี
เพียงที่ปรึ กษาในส่ วนของการปรับโครงสร้าง ปตท. เท่านั้น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า จะเปลี่ยนสัญญาซื้ อขาย ปตท. ไปเป็ น PTTOR ต้อง
ทาเลยตอนนี้ หรื อไม่

นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

เรี ยนชี้แจงว่า หลังจากที่ประชุมนี้อนุมตั ิแล้ว ก็จะเริ่ มกระบวนการเปลี่ยนสัญญา
โดยจะต้องจัดการให้สมบูรณ์ทุกสัญญาถึงจะเกิดการโอนกิจการที่สมบูรณ์ได้
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ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้
ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่ง
ประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุ รกิจน้ ามัน รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ของหน่วยธุ รกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ น้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริ ษทั ปตท.
น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited:
PTTOR) โดยที่การโอนกิจการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมตั ิและ/
หรื อความเห็นชอบที่จาเป็ นสาหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่ วนราชการ
และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และอนุมตั ิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ ปตท.
มอบหมาย มีอานาจในการเจรจาและพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้
มีอานาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา
อื่นๆ รวมถึงการกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้
การดาเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็ จสิ้ น
และ
ที่ประชุมรับทราบความเป็ นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ ้นสามัญของ PTTOR
ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุน้ สามัญของ
PTTOR ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้น แต่จะไม่
เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ทาให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(Preferential Share Offering) และการนา PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต (“รายการ IPO”) โดย ปตท. จะ
ดาเนินการรับฟังความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับประเด็นการนา PTTOR เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงต้อง
ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนไปดาเนินการต่อไปด้วย

- 44 มติทลี่ ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,355,728,423
126,719
351,660
5,900

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.9794
0.0054
0.0149
0.0003

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 82,615,575
หุน้
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นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุน้

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ
นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

เรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ได้ดาเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ
ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ หรื อไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระต้องมี
จานวนหุ ้นนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด คือ เท่ากับ 952,415,241 หุ น้ จึงจะเสนอได้ และสอบถามผูถ้ ือหุ น้ ว่า
ต้องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึ่ งมีคาถาม คาตอบและ
ข้อเสนอแนะโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
ให้ขอ้ สังเกตว่า ลาดับวาระของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ควรที่จะนาวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ไว้เป็ นวาระ
สุ ดท้าย เนื่องจากมีความเห็นว่า วาระต่างๆ เช่น การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นการเสนอ
โดยคณะกรรมการชุดเดิม
ให้ความเห็น ดังนี้
1. เนื่องจาก ปตท. มีแนวคิดในการดาเนินกิจการโรงแรมราคาประหยัด (Budget
Hotel) พันธมิตรร่ วมทุนครั้งนี้ควรเป็ น กลุ่มบริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) (ERW) หรื อ กลุ่มของ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (DTC)
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในธุ รกิจนี้ จะทาให้กิจการก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ ว
2. ควรดาเนินธุ รกิจต่อเนื่ องอื่นๆ เช่น ธุ รกิจอาหาร สปา หรื อนวดแผนไทย เพื่อต่อ
ยอดธุ รกิจโรงแรมด้วย
3. ปัจจุบนั การนารถยนต์ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การแพงมาก ดังนั้น
ขอเสนอให้ ปตท. เข้าเป็ นผูน้ าในธุ รกิจศูนย์บริ การบารุ งรักษารถยนต์ โดยถือ
หุ น้ สัดส่ วนร้อยละ 50 และเชิญผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่ายรถยนต์ในประเทศอีก 5 ราย
ถือหุน้ ร้อยละ 10 เพื่อให้โครงสร้างด้านบริ การวิชาชีพดาเนินการไปได้ดว้ ยดี
ขอรับข้อสังเกตของนายธารา ชลปราณี ไปพิจารณาและ ให้นายอรรถพล
ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุ รกิจน้ ามัน ชี้แจงต่อผูถ้ ือหุ ้น
เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. การดาเนิ นการกิจการ Budget Hotel อยูร่ ะหว่างการคัดเลือกพันธมิตร
2. ท่านผูถ้ ือหุ น้ มีแนวคิดเรื่ องต่อยอดธุ รกิจที่เป็ นประโยชน์ ทั้งนี้ขอรับข้อสังเกต
ของท่านผูถ้ ือหุ น้ ไปพิจารณา อนึ่ง ปั จจุบนั ปตท. มีศูนย์บริ การยานยนต์ มีอยู่
ประมาณ 100 แห่ง นอกจากนี้ได้มีการพัฒนานอกเหนื อจากการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่ องแล้ว ยังมีการซ่อมบารุ งแบบเบาและดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทาง
ให้กบั รถยนต์ดว้ ย จะเป็ นศูนย์ที่ครบวงจร เรี ยกว่า FIT AUTO ซึ่งปัจจุบนั มี
ประมาณ 27 สาขา และมีแนวโน้มจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
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ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

น.ส. อารีย์ อัศวนุภาพ
ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ
นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ูลย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุ รกิจน้ ามัน

ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขั้นตอนลาดับการนาเสนอเรื่ องต่างๆ เป็ นเรื่ องที่สาคัญ อย่างเช่น เรื่ องลาดับ
การจัดวาระประชุม ลาดับการเสนอชื่อกรรมการ
2. การจัดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ นั้น บริ ษทั ลูกควรมีการประชุมก่อนบริ ษทั แม่
3. บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ได้มีการดาเนินการส่ งสาเนารายงานประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน หลังจบการประชุม
แต่อย่างไรก็ดี ขอเรี ยนเสนอผ่านไปถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน
ก.ล.ต. ว่าควรกาหนดให้ทุกบริ ษทั จดทะเบียน มีการส่ งสาเนารายงานประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ไปถึงบ้านผูถ้ ือหุ น้ หลังจากประชุมแล้วเสร็ จ โดยไม่ควรให้ผู ้
ถือหุน้ รอถึง 1 ปี ถึงได้รับรายงานประชุมฯ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ ของปี
ถัดไป และต้องมารับรองรายงานประชุมอีก
4. สอบถามว่า ธุ รกิจค้าปลีกที่จะโอนให้ PTTOR ครอบคลุมกิจการอะไรบ้าง
และมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตธุ รกิจไปได้ไกลแค่ไหน
ให้ความเห็นว่า ขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะของท่านผูถ้ ือหุ น้ และขอให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงเรื่ องธุ รกิจค้าปลีกและการขยาย
ขอบเขตธุ รกิจ
เรี ยนชี้แจงว่า การขยายขอบเขตธุ รกิจค้าปลีกต่างๆ นอกเหนือจากการขายน้ ามัน
โดยธุ รกิจค้าปลีก จะเริ่ มที่ธุรกิจน้ ามันเมื่อลูกค้ามาที่สถานีบริ การน้ ามัน จะมีธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุ รกิจร้านกาแฟ (ร้านคาเฟ่ อเมซอน) ร้านสะดวกซื้ อ ร้านอาหาร
เป็ นต้น
นอกจากนี้ มีการขยายสถานีบริ การน้ ามัน และร้านคาเฟ่ อเมซอนไปต่างประเทศ
ด้วย แนวความคิดในการขยายขอบเขตธุ รกิจ คือ สิ นค้าและบริ การใดบ้างที่
สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ ภายใต้หลักศีลธรรมอันดี
ขอสอบถามและให้ความเห็นดังนี้
1. การปรับโครงสร้าง ปตท. โดยโอนกิจการให้ PTTOR จะมีผลเสี ยต่อ ปตท.
อย่างไร
2. เสนอให้มีการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เนื่องจาก
คณะกรรรมการมีค่าเบี้ยประชุม
ขอให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุ รกิจน้ ามัน
ชี้แจงต่อผูถ้ ือหุ ้น
เรี ยนชี้แจงว่า ในมุมมองของ ปตท. การปรับโครงสร้างธุ รกิจครั้งนี้ ก็เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวะธุ รกิจ เนื่ องจากธุ รกิจที่โอนให้ PTTOR เป็ นธุ รกิจที่มีการ
แข่งขันสู ง จึงจาเป็ นที่จะให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ส่ วนธุ รกิจที่ดาเนินการใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจ เช่น การขายน้ ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีกรณี พิเศษนั้น ก็จะไม่ได้โอนไปที่
PTTOR
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1. การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยส่ วนรวมทั้งประเทศ
และประชาชนทัว่ ไป จะมีการแข่งขันระหว่างสถานีบริ การน้ ามันและบริ การ
ต่างๆ อาจจะมีขอ้ เสี ยคือ การโอนกิจการให้กบั PTTOR ปตท. จะมีภาระภาษีที่
ต้องจ่ายให้ภาครัฐ
2. กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันนี้ ก็ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
เช่นเดียวกันกับท่านผูถ้ ือหุ ้น โดยเบี้ยประชุมจะเป็ นสาหรับการประชุม
คณะกรรมการตามปกติเท่านั้น
ทั้งนี้ ในอดีตอาจมีการแจกของชาร่ วย แต่ต่อมาสานักงาน ก.ล.ต. ได้มี
หนังสื อเวียนขอความร่ วมมือบริ ษทั จดทะเบียน ให้งดแจกของ ทาให้บริ ษทั จด
ทะเบียนส่ วนใหญ่งดการแจกของชาร่ วย
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
เรี ยนชี้แจงว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อดีขอ้ เสี ย ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว กล่าวคือ เมื่อ ปตท. ลดสัดส่ วน
การถือหุน้ ใน PTTOR โดย ปตท.จะถือหุน้ ใน PTTOR อย่างน้อยร้อยละ 45 นั้น
จะทาให้การรับรู ้รายได้ที่เกิดจาก PTTOR หลังจาก PTTOR จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นไปตามสัดส่ วนที่ ปตท. ถือหุน้ ใน PTTOR ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อ
งบการเงินของ ปตท. แต่อย่างไรก็ตาม การขายหุ ้น PTTOR ไปก็ทาให้ ปตท. ได้
เงินสดกลับเข้ามา ซึ่งหาก ปตท. สามารถบริ หารการใช้ประโยชน์จากเงินสดที่ได้
รับมาจากการขายหุ ้น PTTOR มาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าที่ลงทุนอยู่
ในหน่วยธุ รกิจน้ ามันในปั จจุบนั ก็จะสามารถชดเชยผลกระทบต่องบการเงินที่เกิด
จากการที่ ปตท. ลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน PTTOR ดังกล่าว ซึ่ ง ปตท. ก็มีหน้าที่
ต้องบริ หารจัดการการใช้ประโยชน์จากเงินสดที่ได้รับมาจากการขายหุน้ PTTOR
ออกไป
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผลดีที่ได้รับมี
มากกว่าผลเสี ย เงื่อนไขการโอนกิจการมีความสมเหตุสมผล จึงเห็นควรให้ทา
รายการ
ประธานฯ
ขอสรุ ปว่า เนื่องจากการประชุมดาเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู ้
ถือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิ ดการประชุมและ
ขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคืนใบลงคะแนนเพื่อ
ปตท. จะใช้เป็ นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่ งแบบประเมินผลการประชุมให้กบั
เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประตูทางออกด้วย
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีผถู ้ ือหุ ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น
โดย ณ ตอนปิ ดประชุมมีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 4,514 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,829 ราย และ
รับมอบฉันทะ 2,685 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 2,358,013,858 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.55 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และขอปิ ดประชุม
ประธานฯ
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นางวันทนีย ์ จารึ ก
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ลงนามแล้ว

ลงนาม.......................... ........................................
( นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ )
ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนามแล้ว

ลงนาม..................................................................
( นายเทวินทร์ วงศ์วานิช )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.

