
 
 
 
 
 
 

เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.  
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ 
มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

 
 
 

 
งดแจกของช าร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและ เป็นแนวทาง 

ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งและอาหารกลางวนัไวรั้บรอง

ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 
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ท่ี  80000001/250  
 12 มีนาคม 2561  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงิน ประจ าปี 2560  
   2. CD รายงานความย ัง่ยนื ปี 2560 
   3. เอกสารประกอบวาระท่ี 10: ข้อมูลของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้ งเป็นกรรมการ 
   4. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท.    
   5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ทีต้่องน ำมำในวนัประชุม) 
   6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  ข และ ค (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 
   7. เง่ือนไขวธีิการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
   8. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
   9. ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี /รายงานงบการเงิน / รายงานความย ัง่ยืนของ ปตท.  
      ประจ าปี 2560 
 11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซาลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม  
จ านวน 11 วาระ ดงัน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมติั 
 งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

สาระส าคญั: ขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบ
 แผนงานในอนาคต รวมทั้ งพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                          
 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
 ประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 และรายงาน
 ความย ัง่ยนืของ ปตท. ประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สรุปสาระส าคญั  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 2,232,314.16 2,232,331.08 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 983,758.42 1,060,734.07 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (ลา้นบาท) 1,248,555.74 1,171,597.01 

มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 28,563.00 28,563.00 

รายไดจ้ากการขายและบริการ (ลา้นบาท) 1,995,722.07 1,718,846.04 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 135,179.60 94,609.08 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 46.74 32.68 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 รับทราบแผนงานใน

อนาคต และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของ ปตท.  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล 

สาระส าคญั: ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ ากว่า ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจาก 
 หักส ารองต่างๆ ตามท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี 
 จะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 
 เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วจะต้อง
 น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีก าไรสุทธิประจ าปี 2560  
จ  านวน 135,180 ลา้นบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8 ของ
ก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. โดยมีรายละเอียด
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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         รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 และ 2560 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 135,180 94,609 
2. จ  านวนหุน้  (ลา้นหุ้น) 2,856 2,856 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุน้) 20.00 16.00 
      - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 8.00 6.00 
      - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท/หุน้) 12.00 10.00 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 57,126 45,701 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 42.8 49.0 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัรา 20.00 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งเป็น 
 การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษทั

ยอ่ยงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัรา 8.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสม
ท่ียงัไม่จดัสรรของก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเวน้ภาษี      
ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีและไม่ได้
สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวล
รัษฎากร โดยไดจ่้ายเงินปันผลฯ เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 แลว้  

 การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษทัย่อยงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2560 จะจ่ายในอตัรา 12.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสะสม
ท่ียงัไม่จดัสรรของก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเวน้ภาษี      
ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีและไม่ได้
สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวล
รัษฎากร โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลฯ ตามท่ีปรากฏรายช่ือ 
ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี                    
7 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเม่ือไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แลว้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 

สาระส าคญั: ปตท. มีส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีมาตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ง
 บริษัท โดย สตง. ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
 ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัย่อยบาง
 บริษทัถูกตรวจสอบโดยผู ้สอบบญัชีอ่ืน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท า               
 งบการเงินใหท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
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 คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง สตง. เป็นผูส้อบบญัชี
 ของ ปตท. ประจ าปี 2561 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสอบบญัชี ทั้งน้ีค่าตอบแทนของ
 ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยกำรตรวจสอบ / สอบทำนงบกำรเงิน 
ปตท. และ บริษัทย่อย 

ปี 2561 
(บำท) 

ปี 2560 
(บำท) 

ลดลง 
(บำท) 

1. งวดไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค.      
30 มิ.ย. และ 30 ก.ย.  (ปี 2560  
ไตรมาสละ 760,000 บาท) 

- 2,280,000 (2,280,000) 

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

  ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. และ บริษทัยอ่ย ปี 2560 ปรากฎในรายงาน
  ประจ าปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชี
ของ ปตท. ประจ าปี 2561 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณา
กลัน่กรองอยา่งเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้

น าออกจ าหน่าย และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ ปตท. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

สาระส าคญั:   วตัถุประสงค์และรำยละเอยีดทีข่อเสนอ 

    ปัจจุบนั ปตท. มีหุ้นท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 946,100 หุ้น ซ่ึงมิไดส้ ารองไว้
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ ปตท. 
ใดๆ ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการ
ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายดงักล่าวจ านวน 946,100 หุ้น เพื่อให้ทุน
จดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของ ปตท. สอดคลอ้งกนั ซ่ึงการลดทุนจดทะเบียนใน
ส่วนน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของ ปตท. เน่ืองจากเป็นการตดัหุ้นส่วนท่ียงั
ไม่ไดมี้การน าออกจ าหน่าย รวมถึงมิไดมี้การช าระคืนเงินจากการลดทุนใดๆ ใหก้บัผู ้
ถือหุน้ โดยสรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

 

 



-6- 
 

 
ก่อนการลด 

ทุนจดทะเบียน 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

หลงัการลด 
ทุนจดทะเบียน 

จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัท 

- หุน้สามญัจดทะเบียน 2,857,245,725 หุน้ (946,100) หุน้ 2,856,299,625 หุน้ 

- หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 2,856,299,625 หุน้ - 2,856,299,625 หุน้ 
จ ำนวนทุนของบริษัท  
- ทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท (9,461,000) บาท 28,562,996,250 บาท 
- ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 28,562,996,250 บาท - 28,562,996,250 บาท 

 

นอกจากน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. ดงักล่าว จึงขอใหท่ี้ 
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ ปตท. ขอ้ 4 
เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 28,562,996,250  บาท (สองหม่ืนแปดพนัหา้
ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น                   2,856,299,625  หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้
สิบหกลา้นสองแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหกร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ    10   บาท  (สิบบาท) 

โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั     2,856,299,625  หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้
สิบหกลา้นสองแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหกร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ    -   หุน้  (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     เห็นสมควรอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
มิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 946,100 หุ้น และอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว 
โดยการด าเนินการดงักล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อ
หุน้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. และการแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ท่ีตราไว ้

สาระส าคญั:    เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษทั  จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากเดิม
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มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้
จะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด รวมถึงไม่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าท่ีแท้จริงของหุ้น ปตท. (Fundamental Value) และไม่ส่งผล
กระทบในทางลบ (Dilution Effect) ต่อผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ก่อนการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

หลงัการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน* 28,562,996,250  บาท 28,562,996,250  บาท 
2. ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 28,562,996,250  บาท 28,562,996,250  บาท 
3. มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 10 บาท หุน้ละ 1 บาท 
4. จ  านวนหุน้ 2,856,299,625  หุน้ 28,562,996,250  หุน้ 

   หมายเหตุ *ทุนจดทะเบียนภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิได ้
     น าออกจ าหน่าย จ านวน 946,100 หุน้ 

 
นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้อง ปตท. ดงักล่าว                
จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ ปตท. ขอ้ 4   
เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 28,562,996,250  บาท (สองหม่ืนแปดพนัหา้
ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น                  28,562,996,250 หุน้ (สองหม่ืนแปดพนัหา้
ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ   1   บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั    28,562,996,250  หุน้  (สองหม่ืนแปดพนัหา้
ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ   -   หุน้  (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ:    เห็นสมควรอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. จากหุ้นละ 10 บาท 
 เป็นหุ้นละ 1 บาท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปีของ ปตท. (ปี 2561 – 2565)  

สาระส าคญั: จากแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2561-2565) แมว้่า ปตท. ยงัมีเงินสดคงเหลือ
และสภาพคล่องเพียงพอ โดยยงัไม่มีความจ าเป็นในการจดัหาเงินทุนจากแหล่ง
ภายนอกเพิ่มเติม แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผนัผวน 
ปตท. จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมและความคล่องตวัในการบริหารการเงินเพื่อ
โอกาสในการลงทุนและรองรับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกล่าว 
คณะกรรมการ ปตท. จึงมีมติอนุมติัแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปี จากแหล่งภายนอก ของ 
ปตท. ซ่ึงรวมถึงวงเงินการกู้ยืม/ก่อหน้ีของ บริษทั ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด              
(PTT TCC) เพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนให ้ปตท. โดยมี ปตท. ใหก้ารค ้าประกนั โดยส่วน
หน่ึงของแผนการจดัหาเงินกูน้ี้เป็นวงเงินส าหรับการออกหุ้นกูเ้ทียบเท่า 150,000 ลา้น
บาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561-2565)  เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนทัว่ไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกูเ้ดิมท่ีครบก าหนดช าระ (Refinance) ซ่ึง
จะพิจารณาด าเนินการในเวลาโอกาสท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาดโดยให้น าเร่ือง
แผนการจดัหาเงินกู้ 5 ปี เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปีของ ปตท. ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

สาระส าคญั: เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี              
4 เมษายน พ.ศ. 2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และแนวทางการบริหารงานบุคคลของ ปตท. ในปัจจุบนั ปตท. จึง
เห็นสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของ ปตท. ขอ้ 19 ขอ้ 32 และขอ้ 50 เป็นดงัน้ี 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

ข้อ 19  ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงใน
หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อ
หุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทั้ งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าว 

ข้อ 19  ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แต่
ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชั ด เ จ น ใ นหนั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น น้ี
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบ
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

ดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะจดัให้มีการประชุม
ผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
ร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

ห้า  (45)  ว ัน นับแต่ว ันท่ีได้รับหนังสือจากผู ้ถือหุ้น 
 
 

            ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงผูถื้อหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใน
ก ร ณี เ ช่ น น้ี  ใ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า รป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

             ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใดจ านวน 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วม 
กนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การ
ประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั                                                                                      

ข้อ 32 ให้บริษทัมีกรรมการคณะหน่ึงเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษทั มีจ  านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกิน
สิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี
กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ (3) คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการ
ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัน้ีก าหนด 
ทั้ งน้ีกรรมการบริษัทอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นผู ้มี
ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

             คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนิน
กิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย์

ข้อ 32 ให้บริษทัมีกรรมการคณะหน่ึงเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษทั มีจ  านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบ
หา้ (15) คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีกรรมการ
ท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ (3) คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมี
ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับน้ีก าหนด ทั้ งน้ีกรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ย (1) คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและ
การเงิน 

            คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนิน
กิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์



-10- 
 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 

          ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ และถ้า เห็นสมควรจะเลือกตั้ ง
กรรมการอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ กับให้เลือกตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็น
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ
ดว้ย            

 

 

สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้ งจะต้องระมัดระวงัและรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 

           ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ และถา้เห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการ
อีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 
 

           ให้คณะกรรมการ มีอ านาจแ ต่งตั้ งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงมาจากการ
สรรหาตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะด ารงต าแหน่งกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการดว้ย  

ข้อ 50  กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่มีอ านาจและหน้า ท่ี
เก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการจะ
มอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงาน หรือ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่าง
เค ร่ งค รัด  ซ่ื อสั ตย์ สุ จ ริต  และระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอยา่งดีท่ีสุด อ านาจ
หน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้รวมถึงเร่ืองหรือ
กิจการต่างๆดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ด าเนินกิจการและหรือบริหารงานประจ าวนั
ของบริษทั 

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดั
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจาก
ต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้เป็น
พนักงานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

ข้อ 50 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายและ
จะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์
สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและ 
ผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุด อ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 

           (1) ด าเนินกิจการและหรือบริหารงานประจ าวนั
ของบริษทั 

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด 
ตดัเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ
ลูกจา้ง ตลอดจนให้พนกังานและลูกจา้งออกจากต าแหน่ง
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด  
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

(3)  ด า เ นินการให้มีการจัดท า  และส่งมอบ
นโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมี
หน้า ท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการใน
ทุกๆ สาม (3) เดือน  

(4) ด าเนินการและหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

(3) ด า เนินการให้มีการจัดท า  และส่งมอบ
นโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมติัและมีหน้าท่ี
รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณท่ี
ได้รับอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ สาม (3) 
เดือน  

(4) ด าเนินการและหรือปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ตาม
 รายละเอียดขา้งตน้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2561 

สาระส าคญั: ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2561 
ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. ปี 2561 โดยใช้
แนวปฏิบติัเดิมในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ ปตท. คือ พิจารณา
ตามแนวปฏิบติัท่ีบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษทัชั้นน าทั้ง 
ระดับประ เทศและระดับโลกใช้  รวมทั้ งหลักการก ากับ ดูแล กิจการ ท่ี ดี                               
ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และไดน้ า
ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใชใ้นการพิจารณาเพิ่มเติมอีกดว้ย 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจ าปี 2561 เท่ากบัปี 2560 แต่จ ากดัการจ่ายเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง ( เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม)               
ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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   ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนราย

เดือน  
(บาทต่อเดือน) 

เบ้ียประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ประชุม)  

จ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม 
ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 

คณะกรรมการ ปตท. (จ่ายในอตัราเดิม) 30,000 50,000 
โดยจ ากดัการจ่ายเบ้ีย
ประชุม ไม่เกิน 1 คร้ัง

ต่อเดือน 
(จำกเดิม จ ำกัดกำรจ่ำย
เบีย้ประชุมไม่เกนิปีละ 15 

คร้ัง) 

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง   
 (จ่ายในอตัราเดิม) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน  

(บาทต่อเดือน) 

เบ้ียประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ประชุม) 

โดยจ ากดัการจ่ายเบ้ีย
ประชุม 

ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
2. คณะกรรมการสรรหา - 24,000 
3. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน - 24,000 
4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี - 24,000 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  - 24,000 
6. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีอาจมีการ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

- 24,000 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จะไดรั้บค่าตอบแทน
รายเดือนและเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 ส าหรับเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท 
 ผลประโยชน์อ่ืนใด  ไม่มี 
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   เงินโบนสัคณะกรรมการท่ีคิดตามก าไรสุทธิ 
 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามผล
 ประกอบการหรือก าไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ำกับ 0.05%  
 ของก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2561และให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรง 
   ต ำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000,000 บำทต่อคน โดยประธำนคณะกรรมกำร ปตท.  
   จะได้รับโบนัสสูงกว่ำกรรมกำร ในอตัรำร้อยละ 25 (จ่ายในอตัราเดิม) 

ทั้ งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ปี 2560 ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ือง ประจ าปี 2561 เท่ากบัปี 2560 แต่จ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเร่ือง (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 รับทราบความคืบหน้าของการปรับโครงสร้าง ปตท. รวมถึงแผนการเสนอขายหุ้น
สามญัของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า  
PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

สาระส าคญั: เน่ืองด้วยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของ ปตท. เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2560 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอนกิจการของ
หน่วยธุรกิจน ้ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้น
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and 
Retail Business Company Limited: PTTOR) (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) โดยท่ี
การโอนกิจการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ปตท. ไดรั้บการอนุมติัและ/หรือความเห็นชอบท่ี
จ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการ 
ปตท. หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอ านาจในการเจรจาและ
พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการ
ตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอ านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ 
สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอ่ืนๆ รวมถึงการกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
จ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท.                
เสร็จส้ิน นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบความเป็นไปไดข้องแผนการเสนอ
ขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการ
เสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท. ท่ีมีสิทธิได้รับการ
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จดัสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการน า PTTOR เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต (“รายการ IPO”) โดย ปตท. จะ
ด าเนินการรับฟังความเห็นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัประเด็นการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนไปด าเนินการต่อไปดว้ย 

 จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัการด าเนินการปรับโครงสร้าง ปตท. โดย
ให้ ปตท. สร้างเคร่ืองหมายการค้าใหม่แบบผสมโดยมีรูปเปลวเพลิงเป็นหน่ึงใน
องคป์ระกอบ เพื่อโอนขายให ้PTTOR ซ่ึงการปรับเปล่ียนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว
เป็นไปเพื่อให้ PTTOR มีเคร่ืองหมายการค้าซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์เป็นของ
ตนเอง ซ่ึงจะท าให้ PTTOR สามารถวางแผนการตลาด การใช้แบรนด์ และ
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ต่อลูกคา้ในธุรกิจการตลาดน ้ ามนัและคา้ปลีกไดอ้ยา่งชดัเจน
มากข้ึน  

 ปตท. คาดว่าการโอนกิจการจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 และ 
PTTOR จะเร่ิมเตรียมการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก (IPO) และน า  PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย ปตท. จะ
ด าเนินการรับฟังความเห็นของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศและระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงต้องได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งน้ี  
PTTOR ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเรียบร้อย
แลว้ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 เพื่อรองรับการด าเนินการดงักล่าว  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561
รับทราบความคืบหนา้ของการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอนกิจการ
ของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าวตลอดจน
หุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil 
and Retail Business Company Limited: PTTOR) โดยให้ ปตท. สร้างเคร่ืองหมาย
การคา้ใหม่แบบผสมโดยมีรูปเปลวเพลิงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบ เพื่อโอนขายให้ 
PTTOR อน่ึง การปรับเปล่ียนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวเป็นไปเพื่อให้ PTTOR มี
เคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์เป็นของตนเอง ซ่ึงจะท าให้ PTTOR 
สามารถวางแผนการตลาด การใช้แบรนด์ และภาพลกัษณ์ของแบรนด์ต่อลูกคา้ใน
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ธุรกิจการตลาดน ้ ามนัและคา้ปลีกไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงคาดวา่การโอนกิจการจะ
แลว้เสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 และ PTTOR จะเร่ิมเตรียมการเสนอขายหุ้น
สามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า PTTOR เขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

สาระส าคญั:   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการ ปตท. ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด คือ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
(2) นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ กรรมการ อิสระ  /  กรรมการสรรหา  / 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(3) นายสมคิด เลิศไพฑูรย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง

องคก์ร 
(4) นายชาญวิทย ์อมตะมาทุชาติ    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร / กรรมการสรรหา 
(5) นายเทวินทร์ วงศว์านิช   กรรมการ  / เลขานุการคณะกรรมการ 

โดยท่ี ปตท. ไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของ ปตท.  เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล  
ท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ  แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้
มายงับริษทั  คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของ ปตท.ตาม
องค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแลว้  คณะกรรมการสรรหา (ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนได้
เสียงดออกเสียง) ไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงและเสนอผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการตามองคป์ระกอบ
ขอ ง ก ร ร ม ก า ร  ป ตท .  แ ล ะ ร า ย ช่ื อ ทั้ ง ห ม ด ไ ด ร้ ับ ค ว า ม เ ห็ นชอบจ าก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแลว้  ดงัมีรายละเอียดประวติัและผลงานของทั้ง 5
ท่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ดงัน้ี 

(1) นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค กรรมการอิสระ 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(2) นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ กรรมการอิสระ  
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
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(3) นายสุรพล นิติไกรพจน์    กรรมการอิสระ 
(ด ารงต าแหน่งแทน  
นายสมคิด เลิศไพฑูรย)์  

(4) นายดนุชา พิชยนนัท ์ กรรมการอิสระ  
(ด ารงต าแหน่งแทน  
นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ) 

(5) นายเทวินทร์ วงศว์านิช   กรรมการ  
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

โดยพิจารณาใหก้รรมการล าดบัท่ี (1) (2) (3) และ (4) เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของ ปตท. 
ทั้งน้ี รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองของ ปตท. ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่านเป็นกรรมการ  
ไดแ้ก่  

  (1) นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค  (2) นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ       
(3) นายสุรพล นิติไกรพจน์   (4) นายดนุชา พิชยนนัท ์ และ  

  (5) นายเทวนิทร์ วงศว์านิช   

  โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของ ปตท. ซ่ึงกรรมการล าดบัท่ี (1) (2) (3) และ (4) จะเป็นกรรมการ
อิสระด้วย เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และของ ปตท. ซ่ึงสามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ีไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

  

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงนิ ประจ าปี 2560 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
CD รายงานความยัง่ยืน ปี 2560 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

ช่ือ-นามสกลุ : นางนันทวลัย์  ศกนุตนาค  

อายุ : 59  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
การศึกษา : ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : ปริญญาโท MBA (การตลาดและธุรกิจระหวา่งประเทศ)  

University of Wisconsin-Madison, USA 
ความเช่ียวชาญ : บญัชี / การเงิน/ การตลาด / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือ

ก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / ธุรกิจระหวา่งประเทศ  
การฝึกอบรม : หลกัสูตร Management Development Program  ณ Mt. Eliza, Melbourne, Australia 

ปี 2532 
 : หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่นท่ี 38 ปี 2546 ส านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน  
 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.)  รุ่นท่ี 49  ปี 2549 - 2550 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : Leaders in Development Program-Managing Political & Economic Reform, 

Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, USA ปี 2551 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 2 ปี 2552 

สถาบนัวทิยาการการคา้ 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 14  ปี 2555 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 : หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

รัฐวสิาหกิจ และองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 12 ปี 2556 (Public Director Institute : PDI) 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 166/2012), Audit Committee 

Program (ACP 43/2013) Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) , 
สมัมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 
practices, Global Financial Market Outlook 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  3 
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ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : กนัยายน 2555 อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 : ตุลาคม 2555 รองปลดักระทรวงพาณิชย ์
 : ตุลาคม 2556 อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์
 : ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
 : ตุลาคม 2559 อธิบดีกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
 : ตุลาคม 2560 ปลดักระทรวงพาณิชย ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการอิสระ วาระท่ี 1  :  1 กรกฎาคม 2557 – 9 เมษายน 2558 (9 เดือน) 

                                วาระท่ี 2  :  9 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั (3 ปี)  
 :  กรรมการตรวจสอบ :  5 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :  คณะกรรมการ ปตท. 10/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 76.92) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  15/17 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 88.23%) 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี -   (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นางนันทวลัย์ 
ศกนุตนาค 

- - 2 1. คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2. คณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

- 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง  2 ปีท่ีผา่นมา) 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ีก าหนดไวใ้น
คุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท.  
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
       ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

ผลงานในปี 2560 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งก ากบั ดูแล ติดตามผลการ

ด าเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
2. ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัใน                   

ระยะยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
3. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม   

และเป็นธรรม รวมทั้งผลกัดนัและใหก้ารสนบัสนุนการก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ มีแนวปฏิบติั
ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเป็นองคก์รโปร่งใส 

4. ยกระดบัคุณภาพการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ค  าแนะน า ผลกัดนั และติดตาม การแกไ้ขปรับปรุงระบบป้องกนัการทุจริต
ภายในองคก์ร กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสทุจริต 

5. ผลกัดนัการสร้างวฒันธรรมขององคก์ร การพฒันาบุคลากรและกระบวนการบริหารจดัการแบบ Three Lines of Defense ให้
มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

6.  เป็นกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเส่ียง รายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชี ตลอดจน  
 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายของ ปตท. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา  
 โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ เพ่ือใหมี้การตรวจสอบในเชิงรุก ครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีความส าคญั 

                                                           
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : นายธรณ์  ธ ารงนาวาสวสัดิ์  

อายุ : 51 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

การศึกษา : ปริญญาตรี ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : ปริญญาโท ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล คณะวทิยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : ปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล จากมหาวทิยาลยัเจมส์ คุก  
ประเทศออสเตรเลีย 

ความเช่ียวชาญ : วทิยาศาสตร์ / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแล
รัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้น
พลงังาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial 
Intelligence หรือ Robotics/วศิวกรรม (พลงังาน ปิโตรเลียม) / เทคโนโลยี
สารสนเทศ / งานภาคประชาสงัคม วสิาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

การฝึกอบรม : 
 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 9   
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 : สมัมนา หวัขอ้ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
and Implications” จดัข้ึนโดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลัก สูตร  Anti-Corruption : the Practical Guide, Direct Accreditation Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) (อยูร่ะหวา่งอบรม) 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 6 ตุลาคม 2557 - 6 กนัยายน 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 : ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558 กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 : ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558 กรรมาธิการปฏิรูปพลงังานและกรรมาธิการ

 กิจการของสภาปฏิรูป (วปิสภา) 
 : 5 ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ 

 นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากร 
 ทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติดา้นการบริหาร
 จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 : ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสมัพนัธ์  
 คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการอิสระ วาระท่ี 1  :  18 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั (1ปี 5 เดือน) 

   กรรมการสรรหา :  18 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบนั 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี :  18 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบนั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :  คณะกรรมการ ปตท.   12/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 92.31) 
 คณะกรรมการสรรหา   3/3 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  5/5 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

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

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายธรณ์   
ธ ารงนาวา
สวสัดิ์ 

- - 2 1. คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2. คณะกรรมการจดัท า
ยทุธศาสตร์ชาติ 

- 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ีก าหนดไวใ้น
คุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท.  
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
       ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
       มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

ผลงานในปี 2560 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
2. ก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
3. ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัใน

ระยะยาว เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม 
5. ผลกัดนัผูบ้ริหาร พนกังานในการเป็นตวัแทน ปตท. ในการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
6. ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
7. เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้ ปตท. มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล 
และเสนอแนะแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการฯ 

8.    เป็นกรรมการสรรหา ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นในการปรับปรุง การก าหนดทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ของ
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ิมเติม
 ทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบัความเป็นปัจจุบนั อีกทั้งพิจารณาบุคคลท่ีมี
 ความเหมาะสม เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของ ปตท. เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 

                                                           
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : นายสุรพล  นิตไิกรพจน์  

อายุ : 57 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 : ปริญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies (D.E.A.) de droit Public  
มหาวทิยาลยั Strasbourg III ฝร่ังเศส 

 : ปริญญาเอก  Doctorat en droit (mention très honorable),  
มหาวทิยาลยั Robert Schuman de Strasbourg ฝร่ังเศส 

 : ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยั Soka ประเทศญ่ีปุ่น 
ความเช่ียวชาญ : การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ / การเงิน / กฎหมาย / การบริหารจดัการและ

บริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / 
เศรษฐศาสตร์ / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นพลงังาน, ปิโตรเคมี, 
อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics / 
รัฐศาสตร์ / งานภาคประชาสงัคม วสิาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื / Director Pool ของกระทรวงการคลงั 

การฝึกอบรม : เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 35 ส านกัศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 : ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตรสถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ  

“การกระจายอ านาจ และการปกครองทอ้งถ่ิน” (IIAP), Paris ฝร่ังเศส 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 4 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 23  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 2553) 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 7 (วพน. 7)  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 102/2008), Role of the Chairman 

Program (RCP 25/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2547 - 2553   อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 : 2552 - 2554   ประธานคณะกรรมการ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 : 2553 - 2555   กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

        บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 : 2553 - 2557   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

        โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
 : 2557 - 2559   ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั  

        (วสิาหกิจของกรุงเทพมหานคร) 
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 : ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ประจ าสาขากฎหมายมหาชน  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. : -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 : - ไม่มี- 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี -   (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายสุรพล  
นิตไิกรพจน์ 

1 1. กรรมการอิสระ / ประธาน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บริษทั พีทีที  

 โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

5 1. กรรมการกฤษฎีกา
ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุใน
คณะกรรมการพฒันาและ
ส่งเสริมองคก์ารมหาชน 
(กพม.) 

3. ประธานกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 

4. กรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 
8 ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

5. นายกสภามหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิ
ราช 

- 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ีก าหนดไวใ้น
คุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท.  
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
       ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
       มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

 
วสัิยทศัน์ในการท าหน้าทีก่รรมการ 

1. ร่วมผลกัดนัให ้ปตท. กา้วสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชั้นน า ท่ีมีการเติบโตอยา่งยงัยนืและมีการด าเนินงานท่ีสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจต่อนกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสาธารณชน โดยเฉพาะเร่ืองความมัน่คง
ทางพลงังานกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) 

2. ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. ใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ กฎเกณฑ ์
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย รวมทั้งผลกัดนัในเร่ืองการสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : นายดนุชา พชิยนันท์ 

อายุ : 47 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

การศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : ปริญญาโท M.S. Engineering Management, George Washington University, USA 
ความเช่ียวชาญ : เศรษฐศาสตร์ / การบริหารจดัการฯ / กลยทุธ์ การวางแผนพฒันา / Director Pool 

ของกระทรวงคลงั  
การฝึกอบรม : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 10 (วพน. 10)  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 211/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 

 
 

26 พฤษภาคม 2553 ผูอ้  านวยการส านกัวเิคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 
  (เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 9) ส านกังาน 
  คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 

 : 1 ตุลาคม 2556  รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
  แห่งชาติ (สศช.) 

 : 16 ธนัวาคม 2556 ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน (นกัวเิคราะห์นโยบาย
  และแผนทรงคุณวฒิุ) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
  เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 

 : 1 ตุลาคม 2559  - ปัจจุบนั รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
   สงัคมแห่งชาติ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. : -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 : -ไม่มี- 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี -   (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายดนุชา
พชิยนันท์ 

- - 8 1. กรรมการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

2. กรรมการบริหารศูนย์
เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

3. กรรมการบริหารกองทุน
วจิยัและพฒันากิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

4. อนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
กองทุนวจิยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

5. อนุกรรมการขบัเคล่ือน
นโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์กองทุนวจิยั
และพฒันากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

6. กรรมการประเมินผลงาน
รัฐวสิาหกิจ 

7. กรรมการเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ 

8. อนุกรรมการก ากบัดูแล
อตัราค่าพลงังานและ
บริการ 

- 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง  2 ปีท่ีผา่นมา) 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ีก าหนดไวใ้น
คุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท.  
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
       ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

 
วสัิยทศัน์ในการท าหน้าทีก่รรมการ 

1. ผลกัดนัให ้ปตท. มีการเติบโตอยา่งยงัยนื โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั  
2. การวางกลยทุธ์องคก์รเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้น

เทคโนโลย ี(Disruptive Technology) ซ่ึงส่งต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนยัะส าคญั 
3. ส่งเสริมและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสใน

การด าเนินงานขององคก์ร  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : นายเทวนิทร์  วงศ์วานิช 

อายุ : 59 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  

การศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : ปริญญาโท M.Sc. (Chemical Engineering) Rice University, USA   
 : ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering) University of Houston, USA 
 : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ความเช่ียวชาญ : วศิวกรรม (เคมี / พลงังาน ปิโตรเลียม) / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การ

บริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / ธุรกิจระหวา่งประเทศ / 
บญัชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ /วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้น
พลงังาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial 
Intelligence หรือ Robotics/ งานภาคประชาสงัคม วสิาหกิจชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื / Director Pool ของ
กระทรวงการคลงั 

การฝึกอบรม : โครงการอบรมผูน้ าสากล (Program for Global Leadership: PGL) รุ่นท่ี 3,  
Harvard Business School, USA 

 : หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 : Senior Executive Program (SEP) รุ่นท่ี 7 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 6 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 : หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 22 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 16  

วทิยาลยัการยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3 ปี 2556  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 : หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 7 
 : สมัมนา CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force 

for Business Sustainability” จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน 
ก.ล.ต. และ IOD 
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 : สมัมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวสิาหกิจ ของ
ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวสิาหกิจ (สคร.)  

 : สมัมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ บทบาทคณะกรรมการ
ในการขบัเคล่ือนองคก์รตามร่าง พ.ร.บ. การพฒันาการก ากบัดูแลและบริหาร
รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ....... และหลกัการบริหารกิจการท่ีดี”   

 : Board Briefing ปตท. 
 : สมัมนา หวัขอ้ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 

and Implications” จดัข้ึนโดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002), Financial Statements for 

Directors (FSD 6/2009), Role of the Compensation Committee (RCC 13/2011), 
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015), Ethical Leadership 
Program (ELP 7/2017)  
สมัมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 
practices, Thailand's 6th National Conference on Collective Action against 
Corruption “Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum”,  Global 
Financial Market Outlook 2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2551 - 2552      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร   
   บริษทั ปตท. จ ากดั  (มหาชน) (ปตท.) 

 : กรกฎาคม 2552 - ธนัวาคม 2552 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินและรักษาการ
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์และพฒันา
 องคก์ร บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 : มกราคม 2553 - เมษายน 2555 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน   
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 : 2555 - 9 กนัยายน 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบติังาน 
 Secondmentในต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ี
 บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท. 
 ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

 : 10 กนัยายน 2558 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
  ใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการ วาระท่ี 1 : 10 กนัยายน 2558 – ปัจจุบนั (2 ปี 6 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :  คณะกรรมการ ปตท. 13/13 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

การถือหุ้นใน ปตท. : ตนเอง 25,000 ; คู่สมรส 0  (คิดเป็น 0.000875% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายเทวนิทร์ 
วงศ์วานิช 

2 1. กรรมการ บริษทั ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการ / ประธาน
กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

12 1. ประธาน คณะอนุกรรมการ
ดา้นการจดัการขอ้มูลและ
การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 
ในคณะกรรมการพฒันาขีด 

    ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 
(กพข.) 

2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
คณะกรรมการพฒันาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 
(กพข.) 

3. กรรมการมูลนิธิพลงั
สร้างสรรคน์วตักรรมและ 
มูลนิธิพลงัแห่งการเรียนรู้ 

4. ประธานศูนยเ์พื่อการ
พฒันาความสามารถในการ
แข่งขนั TMA (TMA 
Center for 
Competitiveness) สมาคม
การจดัการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) 

5. กรรมการ Board of 
Trustees สมาคมจดัการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย 

6. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุใน
คณะกรรมการพฒันา
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ 
ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีห่งชาติ 

7. กรรมการ มูลนิธิการศึกษา
ไทย - อเมริกนั (ฟลูไบรท)์ 
และมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้ม
เกลา้ฯ เพื่อเยาวชน 

- 
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 ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
8. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้น
การบริหารธุรกิจ  
คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

9. ประธานอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการพฒันา
ระบบราชการ เก่ียวกบั
การปรับปรุงระบบ
การเงินและงบประมาณ 
(อ.ก.พ.ร.) 

10. ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษามหาราชินี 

11.  กรรมการ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดา้น
เศรษฐกิจ 

12. อุปนายก สมาคมบริษทั   
      จดทะเบียนไทย  
  (วาระปี 2560 - 2562) 
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คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 
 

ผลงานในปี 2560 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และก ากบัดูแลการด าเนินงานให้

บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนกลยทุธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถของบริษทัในระยะยาว เช่นกลยทุธ์

สร้างความแข็งแกร่งขององคก์ร (Productivity Improvement) และการปรับโครงสร้างองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานส่งผลใหก้ารบริหารจดัการ และการก ากบัดูแลการด าเนินงานสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ท่ีจะสร้างคุณค่าใหก้บับริษทัในระยะยาวท่ีสามารถขยายการเติบโต (Growth) เพ่ือน าไปสู่การเติบโต
ทางธุรกิจในอนาคต ควบคู่กบัการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ 

- การเสริมสร้างความแขง็แกร่งตลอด Value Chain ในกลุ่มธุรกิจขั้นตน้,  
- การขยายธุรกิจน ้ ามนัไปสู่ประเทศในภูมิภาคและต่างประเทศทั้ ง สถานีบริการน ้ ามนั Life station, ร้าน Café 

Amazon และผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน 
- การขยายธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือเช่ือมโยงตลาดฝ่ังตะวนัออก และตลาดฝ่ังตะวนัตก 
- การขยายการลงทุน/ก าลงัการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ 
- การสร้างความร่วมมือกับ Strategic partners ในการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น MOU ร่วมกับ 

กองทัพเรือ ร่วมกันพฒันาพ้ืนท่ีอู่ตะเภา และ MOA ร่วมกับส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโยโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพฒันา EECi 

- การพฒันาธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจในอนาคตและเตรียมความพร้อมในการ
พฒันาความสามารถของกลุ่ม ปตท. 

4. ก าหนดนโยบายในการท าให ้ปตท. เป็นท่ียอมรับ และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจแบบ Inclusive business ท่ี ดูแลผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น Stakeholder management, Business Transparency และ Social 
Enterprise 

 
 

                                                           
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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คุณสมบัติกรรมการอสิระของ ปตท. 
( ทีม่ีความเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 

    (1)  ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม 
        ห รือ นิ ติ บุ ค คล ท่ี อ าจ มี ค วามขัด แ ย้ง  โด ยให้ นั บ รวม หุ้ น ท่ี ถื อ โดยผู ้ ท่ี เก่ี ย วข้อ งด้ ว ย  
              (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

    (2)  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน / พนกังาน/ ลูกจา้ง / ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ 
               ผูมี้อ  านาจควบคุมของ ปตท.  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ 
               นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนั และช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

    (3)  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
               พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ 
               บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษทัยอ่ย  

    (4)  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั ปตท.  
    (ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์: ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา 

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
 ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ 

 กรณีผูส้อบบญัชี:  หา้มทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน: มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่  รายการท่ี เป็น ธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

 ระดับนัยส าคัญ ท่ี เข้าข่ายไม่ อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥  20 ล้านบาท หรือ 
≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการท า
รายการในคร้ังน้ีดว้ย 
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(ข)   กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ 
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ 
   ผูบ้ริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับ 
 การแต่งตั้ง 

(ง) ข้อยกเวน้: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด 
 ในระหวา่งด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติ
 ท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของ 
                 กรรมการรายนั้ น ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน 
                 ประจ าปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อ 
                 ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  ปตท. จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
                 ในหนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย 

(5)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ปตท.  

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

ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ 
เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective  
decision) ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย    
และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม            
ท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 

 - บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการอสิระของ ปตท.   
(1) เสนอแนะเร่ืองท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ ต่อ ปตท. ผู ้ถือหุ้น  และผู ้ถือหุ้นรายย่อยต่อ 

                คณะกรรมการ ปตท .  และ/ห รือประธาน เจ้าหน้ าท่ีบ ริหารและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ 
      แลว้แต่กรณี 

(2) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ปตท. ท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งให้ความ
คิดเห็นตามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีพึงปฏิบติั เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุ้น 
และ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

(3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยาม
กรรมการอิสระใหมี้ความเหมาะสมและครบถว้นตามกฎหมาย  
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(4) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะตอ้งไม่มีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งเป็นอิสระ 

(5) วาระของกรรมการอิสระ เร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และพน้จากการเป็นกรรมการอิสระเม่ือขาดคุณสมบติัตามนิยามดงักล่าว 
หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการ ปตท.  

(6)     กรรมการอิสระตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. จดัท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ

รับผิดชอบในการด าเนินงานของ ปตท. โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ
กระบวนการควบคุมภายใน   

3. สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  
4. สอบทานการด าเนินงานของ ปตท. ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วธีิ ปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือค าสั่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ ปตท.  

5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ
ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

7. เสนอข้อแนะน าต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท. 
9. ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการ

ใดท่ีเห็นวา่จ าเป็น  
10. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเวน้รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ให้จดัท าเป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีพร้อมทั้งส่งรายงานดงักล่าวให้กระทรวงเจา้สังกดัของ ปตท. และกระทรวงการคลงัเพื่อ
ทราบ  

11. ประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีบญัชีการเงิน
ละ 1 คร้ัง ใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ  

12. เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปีของ ปตท.  
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13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ปตท.  เพื่อช้ีแจงในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดว้ย 

14. ด าเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการรับและก ากบัดูแลการรับเร่ืองร้องเรียน  
15. กรณีท่ีการด าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบติังานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด าเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองดว้ยค่าใชจ่้ายของ 
ปตท. ได ้ 

16. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ ปตท. 
ให้แจง้ต่อผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานของ ปตท. ด าเนินการ  
แกไ้ข  

17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ตอ้งมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

18. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยา่งเป็นทางการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
19. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นขอบเขต หนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 
2. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง (จากการลาออก หรือครบ

วาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง  โดยค านึงถึงองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน 
Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลังและของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขดัแยง้กบั ปตท. (Conflict of 
Interest) อีกทั้งคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ตอ้งให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ือง  โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
กรรมการเฉพาะเร่ือง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  ยกเวน้คณะกรรมการสรรหา 
ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง  

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้ มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้
คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
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6. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

ทั้งน้ี ไดก้  าหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดงัน้ี 
 1.    คณะกรรมการสรรหาก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ   

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  และ
ก าหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

 2.    คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อม 
เหตุผลประกอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

      3.    คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาน าเสนอเพื่อ    
     พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
  ต่อไป โดยรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  เพื่อเป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557  
  อีกดว้ย   

 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ 

สมเหตุสมผล ส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการ ปตท. และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้ งการประเมินผลและ
พิจารณาค่าตอบแทน ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีการรายงานผลเพื่อรายงาน 
ผลใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

6. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 
7. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (ปรับปรุงส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี

ปี 2560) 
8     ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 
1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั  

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 
5. มอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะท างานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยืน(Sustainability Management : 

SM) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) 

7. ก าหนดนโยบายให ้ปตท. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท.  
และ การเสนอวาระส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

8. ติดตามการด าเนินงานดา้น SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

9. วางกรอบแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของ ปตท. 
10. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
1. ก าหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรอบการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ขององคก์ร 
2. ก ากบัดูแล และสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร และการบริหารจดัการผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ใหส้อดคลอ้งกบั กลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงและการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่อคณะกรรมการแผนวสิาหกิจและบริหารความเส่ียง (Corporate Plan and Risk Management Committee: 
CPRC - ระดบัจดัการ) เพื่อน าไปด าเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง
แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหาร
ความเส่ียงองคก์รใหแ้ก่ CPRC เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. พิจารณารายงานผลการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และใหข้อ้คิดเห็นในแผนการด าเนินการเพื่อขยายผลเชิง
บวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการพฒันาระบบการบริหารจดัการผูมี้
ส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ CPRC เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

6. สนบัสนุนการด าเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการบริหารความเส่ียงองคก์รและการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรและผลการบริหารจดัการผูมี้ส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ ปตท. 
รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของ 
ปตท. อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

8. พิจารณากลัน่กรองและให้ขอ้คิดเห็นวาระท่ีมีภาระผูกพนัในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความ
เส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ ปตท. อยา่งมีนยัส าคญั ก่อนท่ีจะ
น าเสนอวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9. ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

 

  



  

 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
Registration Form of PTT Public Company Limited 

                    
ขา้พเจา้        สัญชาติ     
I/We         Nationality 
 
อยูบ่า้นเลขท่ี        เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                
Address         Shareholder Registration No. 

 
  

 
 
 

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

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ 
holding the total registered amount of  shares    
หุน้สามญั หุน้ 
Ordinary share of shares    

 
  

 
 
 
 

                                    

 
   
 

* ผู้เข้ำประชุมโปรดน ำเอกสำรฉบับนี ้พร้อมบัตรประชำชนของผู้เข้ำประชุม  
( หรือหนังสือเดินทำงส ำหรับชำวต่ำงชำติ )  มำแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม* 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข 

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

PTT will reserve the right not to register if uncompleted documents, uncorrected document, or unqualified documents appear.  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
PTT Public Company Limited 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
Thursday 12th April 2018 at 14.00 hrs. 

ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  ชั้น 5  อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  
เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  

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

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

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

 

 ลงช่ือ _______________________________ ผูเ้ขา้ประชุม 
 Signature   The meeting attendant 

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

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

เขียนท่ี        
วนัท่ี         เดือน           พ.ศ.                   

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

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

หุน้สามญั                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

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

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

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

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

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

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

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

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

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1)           อาย ุ              ปี 

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

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

(3)           อาย ุ              ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง         
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

หนา้    1      ของจ านวน    5    หนา้ 
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    วำระที่  1  เร่ือง   พจิำรณำรับรองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560  และพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิ 
    ประจ ำปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วำระที่   2  เร่ือง   พจิำรณำอนุมตัิจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560  และกำรจ่ำยเงนิปันผล 
     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

  วำระที่  3  เร่ือง พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วำระที่  4  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ 
                                                          น ำออกจ ำหน่ำย และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพ่ือให้  
                                                          สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วำระที่  5  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของ ปตท. และกำรแก้ไขเพิ่มเติม 
                                                          หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ 
                                                          ตรำไว้ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วำระที่  6  เร่ือง พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรจดัหำเงนิกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2561 - 2565) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

หนา้    2      ของจ านวน     5     หนา้ 
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  วำระที่  7  เร่ือง พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที่  8  เร่ือง พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ปตท.  ประจ ำปี  2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วำระที่  9  เร่ือง รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรปรับโครงสร้ำง ปตท. รวมถึงแผนกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญของบริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และกำรน ำ  
PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     -รับทราบ-  
 

  วำระที่  10  เร่ือง   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ  นำงนันทวลัย์ ศกนุตนำค     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ    นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ    นำยสุรพล นิตไิกรพจน์        
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ    นำยดนุชำ พชิยนันท์     
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

                      ช่ือกรรมการ    นำยเทวนิทร์ วงศ์วำนิช       
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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  วำระที่ 11   เร่ือง  พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ำม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างตน้    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

          

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  ณ ห้องบำงกอก 
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่  1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ(ต่อ)    
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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         แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

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

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

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

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

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

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

(3)                       อาย ุ              ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5           
อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

    วำระที่  1  เร่ือง    พจิำรณำรับรองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 และพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิ 
    ประจ ำปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

 (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  

 วำระที่ 2   เร่ือง    พจิำรณำอนุมตัจิัดสรรเงนิก ำไรสุทธิประจ ำปี  2560 และกำรจ่ำยเงินปันผล 
                                (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  

 วำระที่ 3  เร่ือง   พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  

 วำระที่ 4 เร่ือง    พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น ำ 
ออกจ ำหน่ำย และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพ่ือให้
สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  

  วำระที่  5  เร่ือง  พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของ ปตท. และกำรแก้ไขเพิม่เตมิ  
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำ  
 หุ้นที่ตรำไว้ 

     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง 
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   วำระที่  6  เร่ือง   พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรจดัหำเงนิกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2561 - 2565)  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

  วำระที่  7  เร่ือง   พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

  วำระที่  8  เร่ือง   พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                     เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย              เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

  วำระที่  9  เร่ือง   รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรปรับโครงสร้ำง ปตท. รวมถึงแผนกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญของบริษทั ปตท. น ำ้มนัและกำรค้ำปลกี จ ำกดั (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และกำรน ำ  
PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  -รับทราบ-  

  วำระที่  10  เร่ือง   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
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 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ    นำงนันทวลัย์ ศกนุตนำค   
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ       นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวสัดิ์  
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ        นำยสุรพล นิตไิกรพจน์     
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ       นำยดนุชำ พชิยนันท์  
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  
ช่ือกรรมการ        นำยเทวนิทร์ วงศ์วำนิช    
  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                 เสียง  

  
 วำระที่  11   เร่ือง  พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ำม)ี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                      เสียง  
  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  
  งดออกเสียง                  เสียง  
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ 
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 

 
 
 
 
หมำยเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น       
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

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

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่  12 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  ณ ห้องบำงกอก           
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน  5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่  1695   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  (ต่อ)  
     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ           
 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 
หนา้    6     ของจ านวน     6     หนา้  
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เง่ือนไขวธีิการลงทะเบยีน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

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

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

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

ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประชาชน) ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย    

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

กรุณาแนบ 
 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน 

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

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

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ              
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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

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

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ     
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

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

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

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

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

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ  
2. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  
3. นายดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานไปยงั ปตท. เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุม 
  ภายในวนัท่ี 3 เมษายน 2561  
 
3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล   
 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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4.  ขั้นตอนการลงทะเบียนและก าหนดการ 

 
 

      
 

    
 

     
  

    
 

      
หมายเหตุ 

 ผูเ้ข้าร่วมการประชุมท่ีจะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบประเมิน  
และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีเพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

 ปตท. ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผู ้ท่ีน าเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า 
ภายหลงัจากการปิดประชุม 

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

4.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมน าเอกสารตามท่ีก าหนดในขอ้ 1. – 3. ให้เจา้หนา้ท่ีตรวจความครบถว้น  
 ณ จุดตรวจเอกสารโดยจะเปิดรับตรวจเอกสารและลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

4.2 น าเอกสารท่ีตรวจสอบแลว้ไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน  

4.2.1 ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง และผูรั้บมอบ
ฉันทะบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนในช่อง  
“บุคคลธรรมดา มาดว้ยตนเอง /รับมอบฉนัทะ” 

4.2.2 ผู ้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ นิ ติ บุ ค ค ล  
(กองทุน /สถาบัน) ลงทะเบียนในช่อง                    
“นิติบุคคล /กองทุน /สถาบนั” 

4.3 ผูเ้ข้าร่วมการประชุมจะได้รับบตัรลงคะแนน /Sticker ติดเส้ือ /คูปอง 
            อาหารวา่ง /คูปองรับอาหารกล่อง และแบบประเมิน 

4.4 ผู ้เข้าร่วมการประชุมรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางว ัน ก่อนการประชุม  
 โดยจะเปิดใหเ้ขา้หอ้งประชุมเวลาประมาณ 13.00 น. และเร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

4.5 ประธานใน ท่ีป ระ ชุมด า เนิ นการป ระ ชุมตามระ เบี ยบวาระ 
 การประชุมตามล าดบัจนครบทั้ง 11 วาระ และปิดการประชุม 
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รายช่ือและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1. นายปิยสวสัดิ์ อมัระนันทน์ 
 กรรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
 อาย ุ: 64 ปี 
 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900  
 ส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระการประชุม  : - ไม่มี - 
 
2. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ:  64 ปี 

 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900 
 ส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระการประชุม  : - ไม่มี – 
 
3.  นายดอน วสันตพฤกษ์  

กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
อาย ุ:  59 ปี    

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

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

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9 
หนา้ 1/4 

 

 

ข้อบังคบับริษทัเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

  1. การปิดสมุดทะเบียน  

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

  2. การเรียกประชุม  

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

 (ข้อ 19) ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือ        
ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25)  คนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10)  ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  อาจร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้นหนังสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน  นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุ้น (เสนอขอแกใ้ห้
สอดคลอ้งกบัค าสั่ง คสช. 21/2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 ดงัรายละเอียดตามวาระท่ี 7 ) 

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

  3. องค์ประชุม  

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

  ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  เพราะผูถื้อหุ้นขอตามขอ้บงัคบั 19  หากล่วงเลยเวลานดัประชุม
ไปแล้วถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง  และมีผูถื้อหุ้นยงัไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ให้ยกเลิกการ
ประชุมดงักล่าว  แต่ในกรณีท่ีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอตามขอ้บงัคบั
ขอ้ 19  ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั และอยา่งมากไม่
เกินสิบส่ี (14)  วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังใหม่น้ีไม่จ  าตอ้งมีผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชุม 
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 (ข้อ 24)  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน  ถา้รองประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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  4. คะแนนเสียง  

  ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในระเบียบ
วาระต่าง ๆ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

  (1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด  ใน
การประชุมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

  - ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560  และพิจารณาอนุมติั
   งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  

  - ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล  
 - ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561  

  - ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ   
  (2) (ข้อ 27) ใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
  - ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั

    มิไดน้ าออกจ าหน่าย และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ ปตท. 
    เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน  

  - ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. และการแก้ไข           
เพิ่ม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพื่ อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 

  - ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปีของ ปตท. (ปี 2561- 2565) 
  - ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
  (3)  (ข้อ 29)  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ไดแ้ก่ ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. 
ประจ าปี 2561 

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

มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
          2) ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมา             
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 
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  5. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษ 
 (ข้อ 28) ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี เวน้แต่การ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

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

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

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

 

เรียน   เลขานุการบริษทั 
Dear   PTT Corporate Secretary, 
 

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

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

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

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

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

รายงานประจ าปี 2560 
2017  Annual  Report 

งบการเงินประจ าปี 2560 
2017  Financial  Statement 

รายงานความยัง่ยนืของ ปตท. ประจ าปี 2560 
2017 Corporate  Sustainability  Report   



BOI
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน

Viphavadi
Hospital
รพ.วภิำวดี

Thai Airways
Head Office
กำรบินไทย

Subway  Ladprao
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ

ลำดพร้ำว

Subway  Phaholyothin
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ

พหลโยธิน

PTT Motor Sport
พทีีที มอเตอร์สปอร์ตแลนด์

Elephant Building
ตึกช้ำง

Phaholyothin Police Station
สถำนีต ำรวจ พหลโยธิน

Major Cineplex
เมเจอร์ซินิเพลก็ซ์

I Tower
อำคำรไอทำวเวอร์

Shinawatra
Tower 3

ชินวตัรทำวเวอร์ 3

Subway  Kamphaengphet
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ ก ำแพงเพชร

SRT Park
สวนรถไฟ Chatuchak Market

ตลำดนัดจตุจักร

Chatuchak Park
สวนจตุจักร

PTT
ปตท.Energy Complex

อำคำรเอน็เนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์

North & North Eastern
Bus Terminal

สถำนีขนส่งสำยเหนือ
และสำยสำยตะวนัออกเฉียงเหนือ

หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร ์ชัน้ 5

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพรา้ว

แผนทีส่ถานทีป่ระชุม

ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ชัน้ 5 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซาลาดพรา้ว
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจุักร กรงุเทพฯ
10900

สิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 11

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


