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เร่ือง ขอน าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ขอน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งประการใดเก่ียวกบั
รายงานดงักล่าว กรุณาแจง้ให ้ปตท. ทราบภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 เพื่อ ปตท. จะไดร้วบรวมด าเนินการต่อไป 
หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใดๆ ปตท. ถือวา่ท่านรับรองรายงานการประชุมน้ีแลว้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2537-3855 
โทรสาร 0-2537-3883 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2561  

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
––––––––––– 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5  
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ได้จดัฉายวิดีโอแนะน าความปลอดภยัในการใช้ห้องประชุม  
และขอความร่วมมือ “ขอใหปิ้ดโทรศพัทมื์อถือ” 

เร่ิมการประชุม 
 ณ วนั RECORD DATE เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล  ปตท. มี
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท  คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด 
2,856,299,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.- บาท โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
แทนผูถื้อหุ้น มาลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 4,831 ราย โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 1,964 ราย 
และรับมอบฉนัทะ 2,867 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,279,542,475 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.8075 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ ปตท. และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป 
 นายปิยสวสัด์ิ อมัระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ปตท. ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมปีท่ี 17 หลงัจาก ปตท. เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2544  ปตท. ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจ 
ปตท. ดว้ยดีตลอดมา  ปตท. ขอเรียนวา่ ปตท. เป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร เป็นบริษทัพลงังาน
ชั้นน าของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งสมดุล 
 บริษทั ปตท. ไดด้ าเนินการจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
อยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การผนวกกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นส่วนหน่ึงของทิศทางกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจ/ การจดัท าระบบในการติดตาม และประเมินผลกระทบทางธุรกิจ ผ่านระบบการรายงานค่าใช้จ่าย 
รายได ้และการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ EMA (Environmental Management Accounting) 
 นอกจากน้ี ปตท. มีความมุ่งมัน่ในการสนบัสนุนภาครัฐและประชาสังคมในการลดอุบติัเหตุทางถนน 
โดยเป็นหวัหนา้คณะท างานภาคเอกชนในโครงการประชารัฐฯ ในหวัขอ้ความปลอดภยัทางถนน  
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 ทั้ งน้ี ปตท. ยงัคงได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีความย ัง่ยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI)  อยา่งต่อเน่ือง 6 ปีซ้อน ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและย ัง่ยนืใหก้บัผูล้งทุน 
 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและอยูบ่นเวที รวม 18 ท่าน ดงัน้ี 
กรรมการ  (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.33)  

1.  นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์     ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
2.  ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3.  พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
4.  นายวชิยั อศัรัสกร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน /
 กรรมการตรวจสอบ 
5.  พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6.  นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร 
7.  นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8.  นายธรรมยศ ศรีช่วย                 กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
9.  นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  กรรมการอิสระ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
10. นายดอน วสันตพฤกษ ์  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
11. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ         กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
12. นายสมคิด เลิศไพฑูรย ์            กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
13.  นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล      กรรมการอิสระ 
14. นายเทวนิทร์ วงศว์านิช  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสมชยั สัจจพงษ ์ ติดภารกิจราชการต่างประเทศ 

ผู้บริหาร 

1. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต  ประธานเจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้ นต้น 
 และก๊าซธรรมชาติ  
2. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ 
 รักษาการแทนรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจ
 ปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหนา้ท่ีหน่ึง  
3. นางนิธิมา เทพวนงักูร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร      ประธานเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยีและวิศวกรรม ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก 
                                                                           จากคณะกรรมการให้เป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
                                                                           ผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2561    

 นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร
จากบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีอยู่ดา้นหน้าเวที พร้อมท่ีจะช้ีแจงและให้ขอ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้สอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
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กรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ไดแ้ก่ นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ
และนายดอน วสันตพฤกษ ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย  

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะน าผูแ้ทนจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ ผู ้อ  านวยการส านักตรวจสอบการเงินท่ี 7                             
2. นางสาวผกาวรรณ  สืบเหล่า นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ รักษาการแทนนักวิชาการตรวจเงิน
แผน่ดินช านาญการพิเศษ  3. นางสาวจิราวฒัน์  พฤกษาสวย  นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ และขอแจง้
ช่ือผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 5 ท่าน คือ 1. นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ 2. นายภาณุวฒัน์ 
ฉลองความดี 3. นางสาวธิตะวนั ธนสมบติัไพศาล จากบริษทั วีระวงค์ ชินวฒัน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั และ                    
4. นายอนุรักษ์ รามนัฏ 5. นางสาวณัฏฐิตา ธนิกกุล จากบริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล                           
เคาเซลเลอร์ จ  ากดั เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนน และขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่
กระทรวงการคลงัคือนางสาวรสา กาญจนสาย แสดงตน 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ีวา่ ปตท. ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ปตท. ไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั               
เพื่อรับเลือกแต่งตั้ งเป็นกรรมการ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงปรากฏว่า 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลและระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา 
 เพื่อให้การประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอให้ นางวนัทนีย ์จารึก เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธี
ปฏิบติัในการประชุมวนัน้ี 
 นางวนัทนีย ์จารึก เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้ง 
ลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี  
 - ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน  
 - การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจา้หนา้ท่ีไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับระเบียบวาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมด 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี กรณีผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนน
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เสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแลว้ บริษทัจะ
ไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองคะแนนเสียงให้ถือวา่
ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อนหรือไม่อยูใ่นห้องประชุม
ในวาระใด ท่านผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจา้หน้าท่ีประจ าแถว
ของท่าน 
 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีต้องการสอบถามไปยืนท่ีไมโครโฟนและยกมือข้ึน                   
เม่ือประธานฯ อนุญาต กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล และแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือ          
ให้ความเห็นด้วยทุกคร้ัง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชบัไม่เกิน 5 นาที                
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี 
หากผูถื้อหุ้นมีค าถามท่ีไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชุม 
 อน่ึง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไป ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บแจก ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อท่ี ปตท. จะได้
น าไปพิจารณาปรับปรุงส าหรับการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังต่อไป โดยกรุณาส่งมอบให้กบัเจา้หน้าท่ีเก็บ           
บตัรลงคะแนน หรือเจา้หนา้ท่ี ณ ประตูทางออก และขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ด าเนินการประชุมต่อไป  
 ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 3 คณะ น าเสนอผลงานที่ส าคัญให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ               
โดยเร่ิมต้นที่คณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอโดยศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กติติพงษ์ กติยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 
 1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์      เป็นประธานฯ 
 2. นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค      เป็นกรรมการ 
 3. นายวชิยั  อศัรัสกร      เป็นกรรมการ 
โดยในปี 2560 มีการประชุม 17 คร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตาม           
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวงั ความรอบคอบและ                             
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส ยกระดบัคุณภาพการตรวจสอบภายในของ            
กลุ่ม ปตท. มุ่งสู่การเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ซ่ึงในปี 2560 สรุปสาระส าคญันอกเหนือจากการ      
สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีตามปกติ ไดด้งัน้ี 
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 การสร้างวฒันธรรมองค์กรในเร่ืองการก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
และการก ากบัการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Governance ,Risk Management & Control 
and Compliance : GRC) และผลกัดนัให้เกิดการบริหารจดัการตามแนวคิด Three Lines of Defense 
โดยสนับสนุนให้ส านักตรวจสอบภายในด าเนินงานในเชิงรุก (Proactive) ซ่ึง GRC ถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อผูบ้ริหารในการก ากบัและควบคุมการปฏิบติังาน ให้การด าเนินงาน
มีความโปร่งใสเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจควบคู่ไปกบัการมีจริยธรรมในการด าเนินงาน 

 การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้เพื่อรองรับธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และให้ความส าคญั
กบัการพฒันาผูต้รวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบไดอ้ยา่งมืออาชีพและ 
มีประสิทธิภาพ 

 การสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร              
โดยเช่ือมโยงการท างานของทั้งหน่วยงานผูป้ฏิบติังาน (1st Line of Defense) หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีใน
การก ากับดูแล (2nd Line of Defense) และหน่วยงานตรวจสอบ (3 rd Line of Defense) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานและการก ากับดูแล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการ
ด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของ ปตท.และป้องกนัโอกาสในการเกิดทุจริต
คอร์รัปชนั 

 การยกระดับการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ และความน่าเช่ือถือของ                          
ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายในให้             
กา้วทนัต่อธุรกิจและกระแสของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทลั ให้ความส าคญักบัความเส่ียง 
ทั้ง Strategic Risk และ Emerging Risk ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อองคก์ร 

 การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 โดยไดพ้ิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบ
บญัชีประจ าปีร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ 

 พลเอกฉัตรเฉลมิ เฉลมิสุข ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี สรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปัจจุบนั ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข   เป็นประธานฯ 
   2. นายดอน วสันตพฤกษ ์        เป็นกรรมการ 
   3. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ   เป็นกรรมการ 

ในปี 2560 มีการประชุม 5 คร้ัง 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยึดมัน่การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งวางกรอบแนวทางการต่อตา้นคอร์รัปชนั
ของ ปตท. โดยในปี 2560 ไดด้ าเนินการในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  
o จดัท ารายงานความย ัง่ยนื ปี 2560 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 10 เพื่อเปิดเผยขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
o จดัท าวารสารHappiness และจดหมายข่าว PTT Bizway ส าหรับผูถื้อหุน้ 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
o ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู ้บริหารท่ีมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษทัรวบรวมและรายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกไตรมาส 

o ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแนวปฏิบติัเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน (Insider 
Trading) ซ่ึงขอให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล หลีกเล่ียงการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือขายให้
แจง้เลขานุการบริษทัล่วงหนา้ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส 

 การใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
o พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้าน              

 คอร์รัปชนัของ ปตท. ประจ าปี 2560 
o  ก ากบัดูแลให้มีการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชนั

  ในเชิงรุก โดยประกาศใช้คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนว   
  ทางการประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน และการ 
  ก าหนดกระบวนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
o  การไดรั้บการประเมินความย ัง่ยนืของ RobecoSAM Corporate Sustainability  

  Assessment และไดรั้บการจดัเป็น DJSI Member ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 
 การยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล อาทิ  

o  รางวลัชมเชยองคก์รโปร่งใส จากส านกังาน ป.ป.ช. 
o  รางวลัรัฐวิสาหกิจท่ีมีแผนงานยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส" ประเภทดีเลิศ 

  ดา้นวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร: Integrity Culture และดา้นคุณธรรมการท างาน
  ในหน่วยงาน: Work Integrity จากส านกังาน ป.ป.ช.  

o  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ใน     
  ระดบัสูงมากส่ีปีติดต่อกนั  

o  การจดัอนัดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทั                
  จดทะเบียนไทย ประจ าปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed  
  Companies 2017) (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9) 
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 นายชาญวทิย์ อมตะมาทุชาติ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร สรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รปัจจุบนั ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ    เป็นประธานฯ 
   2. นายธรรมยศ ศรีช่วย                เป็นกรรมการ 
   3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย ์            เป็นกรรมการ 

ในปี 2560 มีการประชุม 5 คร้ัง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ได้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปตท.                  
อย่างเต็มท่ี โดยไดด้ าเนินการก ากบัดูแล และบริหารความเส่ียงขององค์กร ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
โดยในปี 2560 ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

 ก ากบัดูแลและบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  
o โดยก าหนดให้ มีมาตรการเ ชิง รุก  เพื่ อลดโอกาสเ กิด เหตุการณ์ความเ ส่ียง 
 และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นข้ึน เช่น การบริหารความ
 เ ส่ียงจากนโยบายการก าหนดราคา LPG ลอยตัวและเปิดเสรีธุรกิจ LPG โดย
 ผลกัดนันโยบายการลอยตวัราคา LPG ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

 ก ากบัดูแลการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร เพื่อใหก้ารบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียมีกระบวนการท่ี
 สมบูรณ์และครอบคลุมถึงการบริหารจดัการต่อทุกกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งครบถว้น  
 ติดตาม และใหข้อ้คิดเห็นการบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดเป็นประจ าทุกไตรมาส  

o   โดยมีการก าหนดให้มีตัวช้ีวดัความเส่ียงเพื่อเฝ้าระวงัและเตือนภยัล่วงหน้า และ         
ตวัช้ีวดัความเส่ียงเพื่อวดัประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 

 พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็นวาระท่ีมีภาระผูกพนัในระยะยาว มีความซบัซอ้นเชิงธุรกิจ และมีความ
เส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนยัส าคญั  อาทิการจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อ
รองรับความตอ้งการของประเทศท่ีเพิ่มข้ึน  

 พิจารณากลั่นกรองรายการความเส่ียงองค์กรปี 2561 และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ปตท. โดยให้มีการบูรณาการรายการความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียงองคก์ร
ควบคู่ไปกบัการจดัท าแผนวสิาหกิจปี 2561  

ประธานฯ แจง้ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมดรวม 11 วาระ ตามล าดบั 
ต่อไป  ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ  ปตท. ได้น าส่ง รายงานประจ าปี 2560 งบการเงิน ประจ าปี 2560 และ
รายงานความย ัง่ยนื ปี 2560  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 

 ล าดบัต่อไป ก่อนท่ีคุณเทวินทร์ วงศว์านิชประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 และขอ้มูลท่ีส าคญั ให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นรับชม             
วีดิทศัน์สรุปผลการด าเนินงาน และจะเปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นไดส้อบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป (ฉายวดิีทศัน์ประมาณ 16 นาที) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ขอน าเรียนขอ้มูลผลการด าเนินงานในปี 2560 ของ ปตท. และบริษทัยอ่ยเทียบ
กบัปี 2559 ดงัน้ี 
รายได้  
ปี 2560 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย 1,995,722 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 16 จากราคาน ้ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 29 

ส าหรับ EBITDA 
ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 11 โดยเพิ่มข้ึนเกือบทุกธุรกิจยกเวน้ธุรกิจ upstream และธุรกิจน ้ามนั  
1.   กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
- ดีข้ึนจาก Accounting GRM หรือค่าการกลัน่ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะจาก 

น ้ามนัเตาและดีเซล 
- และจากราคาเมด็พลาสติกสาย Olefins ท่ีเพิ่มข้ึน  

2.   ธุรกิจก๊าซฯ ท่ีดีข้ึนจากตน้ทุนก๊าซฯ ท่ียงัทรงตวัในระดบัต ่า ในขณะท่ีราคา    
 ขายผลิตภณัฑ ์(อา้งอิงปิโตรเคมี) เพิ่มข้ึน 
3. ธุรกิจน ้ามนัลดลง เน่ืองจากก าไรจากสตอ๊กน ้ามนัต ่ากวา่ปี 2559  
4. ธุรกิจ Upstream ลดลงจากปริมาณขายท่ีลดลง 

 

ก าไรสุทธิรวม 
 ตามหนา้งบการเงินรวมของกลุ่ม ปตท. มีจ านวน 135,180 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจาก 94,609 ลา้นบาท ในปี 2559  ร้อยละ 43   
 

ในปี 2560 มีรายการทีไ่ม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) โดยรับรู้ 
- การดอ้ยค่าสินทรัพยใ์นกลุ่ม ปตท. (Impairment) จ านวน 16,180 ลา้น

บาท  
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- นอกจากน้ียงัได้รับเงินปันผลและก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน               
(เช่น ใน SPRC และกองทุนรวม) ประมาณ 7 พนัลา้นบาท  
 

ในส่วนของฐานะการเงิน  ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560                
 1. สินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2.23 ลา้นลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปี 2559 
 2. หน้ีสินอ่ืน และ เงินกูย้ืมระยะยาว ลดลง 76,976 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 
7.3 จากการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ของ ปตท. และบริษทั
ในกลุ่ม 
 3. ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,248,556 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 76,959 ล้านบาท หรือ   
ร้อยละ 6.6 จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษทัยอ่ยท่ีเพิ่มข้ึน 

ในส่วนของโครงสร้างการเงิน มีความแข็งแกร่งข้ึนจากปีก่อน โดยกลุ่มปตท.          
มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ และช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 99,312 ล้านบาท                
ท าให ้

    อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt/Equity) ลดลง
จาก 0.19 เท่ามาอยูท่ี่ ระดบั 0.11 เท่า  

    หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) ลดลงจาก 0.71เท่า            
มาอยูท่ี่ระดบั 0.39 เท่า 

    และมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึนจาก 9.2 เท่า มาอยูท่ี่
ระดบั 11.0 เท่า เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน  
และดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง 

 ( หมายเหตุ :  อตัราส่วนทางการเงินค านวณตามสูตรท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย   = กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน + ภาษีจ่ายจากการด าเนินงาน หารดอกเบ้ียจ่ายจากการ
จดัหาเงิน) 

 ปตท. ตระหนกัว่าการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประเทศ และมุ่งมัน่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดบัความ
โปร่งใส เพื่อสังคมไทยท่ีเขม้แข็ง จึงให้ความส าคญัในการพฒันาระบบการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุกและสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใน
ปี 2560 มีการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

• เป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยท่ีมีการประกาศใช้นโยบาย               
“งดรับของขวญั หรือ No Gift Policy” และก าหนดแนวปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม 



 - 10 - 

• จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
(ศปท.) ของ ปตท. ตามแนวทางท่ีส านกังานป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพื่อรับผิดชอบ
ด าเนินงานดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• น าโครงการลงทุนขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) ได้แก่ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก             
เส้นท่ี 5 ส่วนท่ี 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี) และ โครงการ LNG 
Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง  

• ยืน่ขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการ ต่อต้านก าร ทุ จ ริต  ห รือ  Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC ซ่ึง ปตท. 
ได้รับรองตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557  โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ CAC  

 ดว้ยเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในจุดยืนของการด าเนินธุรกิจท่ียึดมัน่หลกั 
ธรรมาภิบาลและไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งส้ินกบัการทุจริต (Zero Tolerance) 
ปตท. จึงไดรั้บการยอมรับทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยในปี 2560 
น้ี ได้รับรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส จากส านักงาน ป.ป.ช. เป็นคร้ังแรก               
ซ่ึงเป็นรางวลัตาม Aspiration : Pride & Treasure of Thailand 

ประธานฯ เรียนว่า ตามท่ีท่านได้รับทราบรายงานการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบ                   
ปี 2560 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจ าปีและรายงานทางการเงิน ท่ีได้
จดัส่งใหล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และจากการรับชมวดิีทศัน์ 
“สรุปผลการด าเนินงานในปี 2560” รวมทั้งสรุปขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้นั้น 

 

จึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบ
ปี 2560 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด                  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้รับรองความถูกตอ้งตามท่ีควร              
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ดงัมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี และรายงานทางการเงิน และสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการ
สอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและขอ้เสนอแนะโดยสรุป
ดงัต่อไปน้ี 

 



 - 11 - 

Mr. Basant Kumar Dugar 

ผูถื้อหุน้ 

ใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1.  ช่ืนชมผลประกอบการและผลก าไรท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ของบริษทัฯ 

รวมถึงอนัดบั Rating ท่ีอยู่ท่ี  AAA จดัอนัดบัโดย Fitch (National Rating) 
และ มูลค่าขององค์กรท่ีสูงกว่า Market Capitalization รวมถึงอตัราส่วน
ของ ROE และ ROA ท่ีแขง็แกร่ง และความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของผูบ้ริหาร
วา่สามารถ ลด Cash cycle ใหเ้ป็นศูนย ์

2. ขอตอ้นรับและยินดีกบันายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซ่ึงจะรับต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใหม่ 

3.  ขอช่ืนชมการน าเสนองานของประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน ซ่ึง
มีส่วนในการผลกัดนัการเติบโตของบริษทั  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี 
ผูถื้อหุน้ 

ใหค้วามเห็นดงัน้ี 

1. ยินดีท่ีได้พบประธานกรรมการในงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี และ 
เช่ือมัน่ในการท างานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

2. การรักษาความปลอดภยัดูเขม้งวดเกินไป 

3. ขอใหก้รรมการรักษาคุณภาพการท างาน 
4. ขอให้บนัทึกผลส ารวจเพื่อแสดงสัดส่วนวา่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม รับ 

มอบฉันทะมาก่ีราย โดยเห็นว่าการมอบฉันทะมาหลายราย เป็นการ
ส้ินเปลืองอากรแสตมป์ของบริษัท อยากให้ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีไปใช้เพื่อ
สาธารณะประโยชน์มากกวา่ 

ประธานฯ ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามเห็น และขอรับขอ้สังเกตไวเ้พื่อพิจารณา 

ว่าที ่ร.ต. นคร แสงนิล 
ผูถื้อหุน้ 

ใหค้วามเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1.  ขอบคุณท่ีพิจารณาแกไ้ขสโลแกนการโฆษณาของ ปตท. จาก “พลงัท่ีย ัง่ยนื

เพื่อไทย” เป็น “พลงัท่ีย ัง่ยืน” และขอบคุณคณะผูบ้ริหารท่ีบริหารงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพใหเ้กิดความมัง่คัง่ต่อผูถื้อหุน้ 

2.   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt-to-Equity Ratio) จาก 0.19 เท่า
เป็น 0.11 เท่า ซ่ึงตวัเลขดูนอ้ย ถือเป็นการช้ีให้เห็นวา่การเติบโตในอนาคต
เร่ิมถดถอยหรือไม่ 

3.   แนวโน้มการเปล่ียนแปลงธุรกิจจากการใช้พลงังานฟอสซิลไปสู่พลงังาน
ไฟฟ้า จะส่งผลต่อธุรกิจหลกัของ ปตท. เช่น ธุรกิจน ้ ามนั ธุรกิจการกลัน่
และปิโตรเคมี จะไดรั้บผลกระทบอยา่งมากหากปรับตวัไม่ทนั ดงันั้นจึงขอ
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แนะน าว่าให้บริษัทเตรียมตัวเพื่อรับมือกับ disruption ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 

4.   ปัญหาการลงทุนธุรกิจปาล์มน ้ ามนัในอินโดนีเซีย ไดมี้การแกไ้ขแลว้เสร็จ
หรือไม่ หากแลว้เสร็จ มีความเสียหายเท่าไร 

นายจิรพนัธ์ บัวบูชา 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามดงัน้ี 
1.  จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 14 

ขอ้ 4 การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ระบุว่า “ให้ขอ้เสนอแนะแก่
ฝ่ายจัดการเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความ
ภาคภูมิใจของคนไทย” ดังนั้ นขอทราบตัวอย่างข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการเพื่อต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

2.  จากรายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปี 
2560 หน้า 21 ระบุว่า “ก ากับดูแลให้มีการรายงานการรับของขวญัท่ีไม่
สามารถปฏิเสธหรือส่งคืนไดต้ามนโยบายงดรับของขวญั (No Gift Policy) 
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 
ปตท.” ดงันั้นขอทราบว่าปี 2560 มีรายงานการรับของขวญัดงักล่าว มาก
น้อยเพียงใด และขอตวัอย่างแสดงว่าของขวญัอะไรท่ีปฏิเสธหรือส่งคืน
ไม่ได ้ เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีด าเนินการในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือไม่ 

3.  จากรายงานทางการเงินหนา้ 52 หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 4 “เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงยอดเงินลงทุนอ่ืน จ านวน 11,830.62  
ลา้นบาท และรายงานว่ารายการเทียบเท่าเงินสดดงักล่าว มีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.00-12.09 ต่อปี” ดงันั้นขอทราบวา่เงินลงทุนอ่ืนดงักล่าว เป็นการ
ลงทุนในดา้นใด และผลตอบแทนดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 -12.09 คือรายการ
ใด มียอดเงินเท่าไร 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธาน
กรรมการเฉพาะเร่ือง เป็นผูช้ี้แจงผูถื้อหุน้ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ช้ีแจงดงัน้ี 
1.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt-to-Equity Ratio) ท่ี 0.11 เท่า  

 ถือว่าอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรก็ดี ปตท. มีก าลงัในการจดัหาเงินกูไ้ด้ ถ้ามี
โอกาสการลงทุนท่ีดี  

2.  ส าหรับประเด็นแนวโนม้การเปล่ียนแปลงธุรกิจจากการใชพ้ลงังานฟอสซิล
ไปสู่พลงังานไฟฟ้า จะส่งผลต่อธุรกิจหลกัของ ปตท. โดย ปตท. มีการ   

       ด าเนินการดงัน้ี 
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  -  ขยายการลงทุนในส่วนของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความมัน่คง
ทางพลงังาน เช่น ท่อก๊าซฯ คลงัรับ LNG ซ่ึงคลงัรับ LNG จะเป็นฐานใน
การท าธุรกิจต่อไปในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทยตอ้งน าเขา้ LNG เพิ่มข้ึน  

   - มีการจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมารองรับเพื่อหาโอกาสขยายธุรกิจ ทั้งน้ีโอกาส
การลงทุนข้ึนกบัทิศทางการใชพ้ลงังานในอนาคต  

   - ได้ด าเนินการแบบคู่ขนานในธุรกิจน ้ ามนั โดยการพฒันารูปแบบสถานี 
   น ้ ามนับริการครบวงจร และขยายต่อไปสู่ระดบัภูมิภาค และการขยายไปสู่  
   non-oil มากข้ึน   

    -มีโอกาสในการขยายธุรกิจก๊าซฯ ไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงแมว้่าจะยงั 
  ไม่ได้ข้อสรุปแต่อยู่ในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเน่ือง หากได้ข้อสรุป 
  สามารถขยายธุรกิจไดท้นัที เน่ืองจากมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง  

  -  มีการศึกษาธุรกิจใหม่ท่ีมาพร้อมเทคโนโลยี และทดแทนธุรกิจท่ีใชน้ ้ ามนั 
โดยศึกษาสายโซ่ธุรกิจไฟฟ้า (Electricity Value Chain) เช่น การผลิตไฟฟ้า 
แบตเตอร่ี (Energy Storage) แต่ยงัตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อให้ตน้ทุนต ่าลง 
และมีประสิทธิภาพ /  ธุรกิจรถไฟฟ้า รวมไปถึงสถานี Charging Station 
ส าหรับรถไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างการเตรียมการลงทุน และรวบรวม 
องค์ความรู้ภายใต้ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Chief 
Technology Officer) เพื่อก าหนดทิศทางการลงทุนให้ชดัเจน และเช่ือวา่ใน
อนาคตบริษทัจะทยอยประกาศการลงทุนในธุรกิจใหม่ นอกจากน้ี ยงัมีการ
ใชเ้ทคโนโลยีเร่ืองหุ่นยนต ์ดิจิทลั Internet of Things (IoT) เป็นฐานในการ
ท าธุรกิจใหม่ดว้ย 

- ส่วนของธุรกิจโรงกลัน่ ซ่ึงปัจจุบนักลุ่ม ปตท. มี 3 โรงกลัน่ภายใตบ้ริษทั 
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) บริษทัไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) (IRPC) 
และ บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) โดยไดมี้การ
ปรับปรุงโรงกลัน่ และปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สะอาดข้ึน หรือเปล่ียนไปสู่
การผลิตวตัถุดิบปิโตรเคมีมากข้ึน เน่ืองจากวตัถุดิบปิโตรเคมีเป็นความ
ตอ้งการพื้นฐาน จะไม่ไดรั้บผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  

3.  ส าหรับธุรกิจน ้ ามนัปาล์มในอินโดนีเซีย ปตท. ได้ตดัสินใจว่าการลงทุน
ธุรกิจน้ีอาจไม่เหมาะท่ี ปตท. จะลงทุน จึงไดท้ยอยขายทรัพยสิ์น ทั้งน้ีขอให้
คุณรสยา เธียรวรรณ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั PTT 
Green Energy Pte.Ltd. (PTTGE) เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูล 

นางรสยา เธียรวรรณ  
รักษาการแทนกรรมการ

เรียนช้ีแจงเก่ียวกับธุรกิจน ้ ามนัปาลม์ว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการไต่สวนของ 
ป.ป.ช. โดย ปตท. มีการฟ้องแพ่งต่อผูท่ี้ด าเนินการในอดีตซ่ึงไม่สามารถ
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ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั PTT 
Green Energy Pte.Ltd. 
(PTTGE) 

เปิดเผยเร่ืองกระบวนการในศาลแพ่งได้ ทั้งน้ี ได้มีการขายทรัพยสิ์นไปแลว้              
4 ใน 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการอีก 1 โครงการ ซ่ึงคาดว่าจะ
แลว้เสร็จภายใน 1-2 ปี  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ช้ีแจงเก่ียวกบัประเด็นการรายงานการรับของขวญัดงัน้ี 
1. ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่มีการรับของขวญัโดยเด็ดขาด  
2. ส าหรับของขวญัท่ีได้รับจะเป็นช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ เป็นตน้ โดยหาก 

ทราบล่วงหนา้ จะปฏิเสธทนัที แต่ของขวญัท่ีไม่สามารถปฏิเสธหรือส่งคืน 
ได้ จะเป็นพวกอาหาร ซ่ึงหากส่งคืนอาจเน่าเสียระหว่างการจดัส่ง ทั้งน้ี
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั จะมีการรวบรวมไวแ้ละ
น าไปบริจาคตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. 
กติติพงษ์ กติยารักษ์ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการเล็งเห็นความส าคญัของการท่ี ปตท. จะเป็นองคก์ร
ท่ีภาคภูมิใจของคนไทยไดน้ั้น จะตอ้งน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีเป็นท่ีไวว้างใจ
ได ้คือ ตอ้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นรูปธรรมดงัน้ี 

1.  ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมในขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซ่ึงเป็นความสมคัร
ใจของ ปตท. ส าหรับโครงการจดัซ้ือจดัจา้งขนาดใหญ่ เช่น โครงการระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ บนบกเส้นท่ี 5 และโครงการ LNG Terminal ส่วนท่ี 2 จงัหวดั
ระยอง โดยจะมีผูส้ังเกตการณ์จากภายนอกเขา้ร่วมสังเกตการณ์ โดยเป็น
การสร้างบรรทดัฐานท่ีดีวา่มีความโปร่งใสและตรวจสอบ 

2.  ปตท. ไดน้ าระบบการก ากบัดูแลท่ีดีเขา้มาใช ้โดยใหบุ้คคลท่ีสามตรวจสอบ
กระบวนการภายใน (Forensic Investigation) ท าให ้ปตท. สามารถปรับปรุง
ระบบได ้

3.  การสร้างจิตส านึกในองค์กร โดยค่านิยมองค์กร SPIRIT ซ่ึง RIT มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ และความโปร่งใส ซ่ึงก าหนดให้มี
ผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน และรณรงค์ไปสู่การสร้างวฒันธรรมองค์กร ท าให้
การเป็นองคก์รแห่งความภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จได ้

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินตอบประเด็นงบการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงว่า เงินลงทุนอ่ืนๆ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ ปตท.อยู่ท่ี
จ  านวน  6,165.65 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตราสารหน้ีระยะสั้นไม่เกินสามเดือน อตัรา
ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 2  
ส าหรับส่วนท่ีไดรั้บอตัราผลตอบแทนร้อยละ 12.09 จะเป็นส่วนของบริษทัลูก 
คือ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ท่ี
น าไปลงทุนในเงินฝากประจ าท่ีต่างประเทศ ประมาณ 300 ลา้นบาท  
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นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม 

ผูถื้อหุน้ 

ให้ความเห็นว่า รายงานทางการเงิน หน้า 134, 135 และ 168 หรือหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ี  20  21 และ 35 ตามล าดับนั้ น ได้กล่าวถึงเ ร่ือง                          
การขาดทุนจากการดอ้ยค่า ปี 2559 และปี 2560 ไม่ตรงตามท่ีคณะกรรมการ 
ปตท. แจง้วา่ขาดทุนนอ้ยลง จึงขอสอบถามเพิ่มเติม เร่ือง การดอ้ยค่าเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในงบเฉพาะกิจการและการด้อยค่าในสินทรัพยท่ี์เกิดจากการ
ส ารวจและประเมินค่าในงบการเงินรวมวา่เกิดจากสาเหตุใดเป็นส าคญั 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าวช่ืนชมผลการด าเนินงานของ ปตท. ท่ีมีผลประกอบการดีมากในรอบ
หลายปีท่ีผา่นมา พร้อมทั้งไดส้อบถามประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
1.  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตมีมูลค่ารวมเท่าไหร่ และจะ 
     ด าเนินการร้ือถอนเสร็จส้ินเม่ือใด  
2.  การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากโครงการ Mariana Oil Sand จะยืดเยื้อหรือไม่       

ในอนาคตจะมีการด้อยค่าเพิ่มข้ึนหรือไม่ และมีโอกาสท่ีการด้อยค่าจะ
ปรับตวัไปในทิศทางดีข้ึนหรือไม่  

3.  จากตวัเลขในงบกระแสเงินสด พบว่า ตวัเลขลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน จึงขอ
สอบถามความเป็นมาของลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนและโอกาสในการติดตาม
หน้ีสินดงักล่าวใหค้รบถว้น 

4.  ประเด็นในบริษทัย่อยของ ปตท. มีข้อสังเกตว่า ปตท. เข้าไปลงทุนใน
ประเทศท่ีประเทศอ่ืนไม่นิยมลงทุน เน่ืองจากมีประเด็นดา้นความโปร่งใส 
เช่น หมู่เกาะเคยแ์มน เบอร์มิวดา้ บริติชเวอร์จ้ินไอร์แลนด์ มาดากสัการ์ จึง
ตอ้งการให้ ปตท. ช้ีแจงนโยบายการลงทุนในประเทศเหล่าน้ีว่าจะมีการ
ลงทุนอยา่งต่อเน่ืองหรือจะเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร  

5.  ปตท. จะมีแนวนโยบายอย่างไร เร่ือง ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการน ้ ามนั    
      ปตท. ท่ีจะหมดสัญญาลงในอนาคต  
6.  ปตท. ไดมี้การเตรียมความพร้อมส าหรับการใชม้าตรฐานทางบญัชีใหม่ เช่น                  

TFRS No. 9 เคร่ืองมือทางการเงินตลอดจนการรับรู้รายได้ตามสัญญา
อยา่งไร 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินช้ีแจงเก่ียวกบังบการเงินและการดอ้ยค่า 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1.  การด้อยค่าท่ีระบุในงบการเงินรวม จะแสดงการด้อยค่าของ ปตท.สผ.                     

ในโครงการ Marina Oil Sand ท่ี มีการเ ล่ือน  Final Investment Decision  
(FID) ออกไป เน่ืองจากราคายงัไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุน ดงันั้น ตามหลกั
บญัชีจึงถือวา่การลงทุนในโครงการ ดอ้ยค่าลง ซ่ึงมีมูลค่าเหลืออยูป่ระมาณ 
40 กวา่ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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            ในส่วนของ ปตท. เป็นเร่ืองการกลบัรายการทางบญัชีเดิม ลงเป็นเงิน
ให้กู ้ยืมท่ีบริษัทลูกแล้วตั้ งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ จากนั้ น มีการปรับ
โครงสร้างทางการเงินของบริษทัลูก จึงท าให้ตอ้งปรับรายการจากส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ทั้งน้ี ไม่ได้มี
ผลกระทบกบังบการเงิน เป็นเพียงการด าเนินการทางบญัชีเท่านั้น 

 2. ส าหรับการเตรียมความพร้อมของ ปตท. ในการใชม้าตรฐานบญัชีใหม่ สภา
วิชาชีพบัญชีฯ ได้ส่ือความกับ ปตท.อยู่เสมอ เพื่อท าความเข้าใจและ
เตรียมการทั้งในดา้นเน้ือหาและระบบบญัชี ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีมาตรฐานการ
บญัชีจะเปล่ียน ปตท. จะตั้งทีมด าเนินการล่วงหนา้ 1-2 ปีเสมอ  

3.  ส าหรับ เร่ือง ลูกหน้ีการคา้ จะตอ้งดูท่ีงบแสดงฐานะการเงิน จากตวัเลขท่ี
เพิ่มสูงข้ึน มีสาเหตุมาจากราคาน ้ ามันท่ีสูงข้ึน จึงส่งผลให้ราคาของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ส าเร็จรูปสูงข้ึน รวมทั้งเป็นผลจากปริมาณการขายท่ี
เพี่มสูงข้ึนดว้ย 

ประธานฯ 

 

ขอให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจงเร่ือง 
ประมาณการหน้ีสิน การร้ือถอนแท่นผลิต  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1.  ส าหรับกรณีของลูกหน้ีการคา้ ปตท. มัน่ใจวา่จะสามารถเก็บเงินได ้จากการ

ท่ี ปตท. มีการบริหารสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ และจ านวนลูกหน้ีการคา้ท่ี
เพิ่มข้ึน เพราะปริมาณการคา้ และราคาท่ีเพิ่มข้ึน 

2.  การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปตท. ได้เปิดส านักงานท่ีลอนดอน มี
เป้าหมายขยายกิจกรรมลกัษณะซ้ือมาขายไปเช่นเดียวกบัส านกังานท่ีเปิดท่ี
สิงคโปร์  และก าลังขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ ธุรกิจก๊าซฯ และได้สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัรัสเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรค่อนขา้งมาก  

3.  ประเด็น เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) เร่ืองการร้ือถอน 
อุปกรณ์การผลิต จะเป็นในส่วนของบริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ท่ีมีแท่น/หลุมผลิตต่างๆ ท่ีตอ้งร้ือถอน โดย
ระยะเวลาร้ือถอนข้ึนกับอายุการผลิตของแหล่งนั้นๆ โดยประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน จะใชต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ีในต่างประเทศ 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีให้ขอ้คิดเห็นวา่ระยะเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ละไม่ชดัเจน 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดกบับริษทัน ้ามนัทัว่โลก 

4.  การลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น หมู่เกาะเคยแ์มน เป็นตน้ ตามท่ีผูถื้อหุ้น
กล่าวถึง ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดย ปตท.สผ. ซ่ึงต้องลงทุนในพื้นท่ี
ส ารวจและผลิตทัว่โลก และมีการร่วมลงทุนกบัคู่คา้ทางธุรกิจ (Partners) ซ่ึง
อาจจดทะเบียนในประเทศดงักล่าว อยา่งไรก็ดี กลุ่ม ปตท. มีนโยบายไม่จด
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ทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศดงักล่าว และในอดีตท่ี ปตท. เคยมีบริษทัท่ี
จดทะเบียนท่ีหมู่เกาะเคยแ์มน ปัจจุบนั ปตท. ก็ไดปิ้ดบริษทัไปแลว้ อีกทั้ง 
จะไม่มีการเปิดบญัชีเงินฝากในประเทศดงักล่าวดว้ย  

5.  ประเด็นธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. โดย ปตท. มีสัญญาคู่คา้
อยู่อีก 6 ปีถึงจะหมดสัญญา ปัจจุบันยงัไม่มีการตัดสินใจส าหรับการ
ด าเนินการในอนาคต อยา่งไรก็ดี ปตท. มีธุรกิจคา้ปลีก คือกิจการ Jiffy ซ่ึง
เปิดอยูร้่อยกวา่แห่ง และมีการขยายกิจการ Jiffy ไปสู่สถานีบริการ ปตท. ท่ี
อยูใ่นประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว กมัพูชา และเมียนมาร์ อีกดว้ย 

ประธานฯ 
 

เรียนช้ีแจงวา่ การลงทุนเหมืองถ่านหินในมาดากสัการ์ไดด้ าเนินการเม่ือหลาย
ปีก่อน และต่อมาไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ การลงทุนดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
คุม้ทุนในการพฒันา จึงมีการดอ้ยค่าสินทรัพยข์องกิจการไปส่วนหน่ึง  

นายประวิทย์ วโิรจน์วงษ์ชัย 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามดงัน้ี   
1.  การลงทุนในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) (IRPC) ใหมี้สัดส่วนของหุน้

เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 มีท่ีมาและผลตอบแทนอย่างไร และจะมีการรับรู้รายได้
เม่ือใด   

   2.  การ Spin Off ของ PTTOR มีความคืบหนา้อยา่งไร และ ผูถื้อหุน้ ปตท. จะมี  
สิทธิในการจองซ้ือหุน้ของ PTTOR ไดห้รือไม่  

นายพทิกัษ์ เนตรเพชราชัย   
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามดงัน้ี   
1.  ประเด็นดา้นดิจิทลั Internet of Things หุ่นยนต ์และ Charging Station จะมี

การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะใด และมีแผนการรองรับ
รถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเป็น Plug in อยา่งไร 

2.  การขยายธุรกิจน ้ามนัไปยงัประเทศเพื่อนบา้นมีความเป็นมาอยา่งไร 
3.  ขอสอบถามเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ของผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่านใหม่ว่า จะมีการปรับปรุงโครงการ
ต่างๆ ของ ปตท. หรือไม่อยา่งไร รวมทั้งมีแผนการในการด าเนินโครงการ
ใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัการต่อยอดธุรกิจของ ปตท. อยา่งไร 

นายสุรยา สุพนัธ์ุวณชิ    

ผูถื้อหุน้ 
สอบถามดงัน้ี  
1.  ผลการด าเนินงานของ ปตท. ท่ีแสดงในรายงานประจ าปี มีสัดส่วนการคา้

ระหว่างประเทศและในประเทศเป็นอย่างไร นอกจากน้ีสัดส่วนการค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึง เทียบ Margin แล้วอยู่ ท่ี ร้อยละ 0.57 แสดงถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของ ปตท. ในเร่ืองการคา้ระหวา่งประเทศ หรือ
การส่งออก ใช่หรือไม่ อยา่งไร 

2. สัดส่วนของธุรกิจส ารวจและผลิต ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ มี 
EBITDA ท่ีประมาณร้อยละ 30 น้ี จะส่งผลกระทบต่อนโยบายการด าเนิน
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ธุรกิจและการสร้างก าไรของ ปตท. ในอนาคตอย่างไร รวมทั้ งมีการ
พิจารณาความเส่ียงในประเด็นน้ีอยา่งไร  

ประธานฯ  ขอใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  
1.  นางนิธิมา เทพวนงักูร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงเก่ียวกบัการ  

ลงทุนในบริษทั IRPC  
2.  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจา้หน้าท่ีเทคโนโลยีและวิศวกรรม ซ่ึง

ไดรั้บการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2561 ช้ีแจงเก่ียวกบัแผนการด าเนินงาน
ดา้นดิจิทลั 

3.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ช้ีแจงเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ ปตท. และสัดส่วนของธุรกิจ
ส ารวจและผลิต 

4.  นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย และรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าท่ีหน่ึง ช้ีแจงเก่ียวกับการขยายธุรกิจ
น ้ามนัไปยงัประเทศเพื่อนบา้น    

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1.  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ปตท. ไดป้ระกาศเพิ่มการลงทุนใน IRPC โดย

การซ้ือหุ้น IRPC จากธนาคารออมสิน โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
เสถียรภาพในการบริหารจดัการในบริษทั IRPC รวมทั้งประโยชน์ในเชิงกล
ยทุธ์ของ ปตท. โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากเดิมร้อยละ 38.51 เป็นร้อยละ 
48.05 ซ่ึง ปตท. ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ การเขา้ซ้ือหุ้น IRPC ซ่ึงเป็นบริษทั 
Flagship ของ ปตท. จะก่อให้เ กิดประโยชน์และเป็นผลดีกับบริษัท 
ขณะเดียวกนั ธนาคารออมสินก็ประสงค์ท่ีจะขายหุ้น IRPC ออกเช่นกัน 
ส าหรับการรับรู้ส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเกิดข้ึนโดยทันทีตั้ งแต่ว ันท่ี                     
21 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยในงบการเงินไตรมาสหน่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
ถึง วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีการรับรู้ในสัดส่วนเดิมท่ีร้อยละ 38.51 แต่
ตั้งแต่วนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีการรับรู้ในสัดส่วน
หุน้ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 48.05 ตามรอบระยะเวลาบญัชี 

2.  ธุรกิจ Trading ของ ปตท. มีการด าเนินธุรกิจในลักษณะท่ีเป็นคนกลาง 
Margin ของธุรกิจ Trading จึงมีสัดส่วนค่อนขา้งน้อย ซ่ึงเป็นปกติของการ
ด าเนินธุรกิจ Trading  

ประธานเจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยี
และวศิวกรรม 

เรียนช้ีแจงวา่ มีนโยบายและแผนงานท่ีจะสานต่อกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจแบบ 
TOP-DOWN และ BOTTOM-UP ซ่ึงเป็นการวางแผนการด าเนินธุรกิจร่วมกนั
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ของทุกหน่วยธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจใน 3  ลกัษณะ 
ได้แก่ Do Now คือการปรับปรุงส่ิงต่างๆ ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
รวมทั้งลดตน้ทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั Decide Now คือการ
ต่อยอดธุรกิจต่างๆ หรือโครงการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างรายไดแ้ละการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาค และกลยุทธ์ท่ีสามคือ Design Now ซ่ึงจะศึกษาและเตรียมพร้อม
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ S-Curve ในอนาคต และส าหรับการด าเนินงานด้าน
ดิจิทลัต่างๆ Internet of Things  และ Artificial Intelligence (AI) ฯลฯ ไดมี้การ
ร่วมมือกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการด าเนิน
ธุรกิจ อาทิ การน าเอา e-wallet เขา้มาใช ้การเช่ือมโยง Big Data และการพฒันา
น าเอา Blockchain เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ให้มีความ
โปร่งใสและรวดเร็วมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัในการท า 
Predictive Maintenance ในโรงงาน การใช้ AI ดูแลหุ่นยนต์ท่ีท างานในท่อ
น ้ ามนั ซ่ึงท าให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน การน า AI ไปใชใ้นโรง
แยกก๊าซ รวมทั้งการเตรียมการเก่ียวกบัธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า และ Charging Station ดว้ย 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย 
และรักษาการแทนรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
กลยุทธ์กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีม
ขั้นปลาย อกีหน้าทีห่น่ึง  

เรียนช้ีแจงเก่ียวกบัการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพื่อนบา้นว่า เป็นส่วนหน่ึง
ของการขยายตวัของหน่วยธุรกิจน ้ ามนัซ่ึงจะแยกเป็น PTTOR ในอนาคต โดย
การขยายธุรกิจดงักล่าวเป็นปัจจยัหน่ึงในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กบั 
PTTOR โดยการขยายสถานีบริการน ้ามนัท่ีประสบความส าเร็จในประเทศไทย
ใหอ้อกไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

ปัจจุบนั ปตท. เปิดสถานีบริการน ้ามนัประมาณ 216 แห่งใน 4 ประเทศ รวมทั้ง
มีการขยายธุรกิจ Café Amazon และร้านคา้ Jiffy ซ่ึงการขยายธุรกิจดงักล่าวได้
สร้าง EBITDA ให้กบัหน่วยธุรกิจน ้ ามนัประมาณร้อยละ 6-7 นอกจากน้ีเม่ือมี
การ Spin Off  PTTOR แล้วจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวัมาก
ข้ึน และสามารถขยายธุรกิจไปในต่างประเทศไดม้ากข้ึน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

เรียนช้ีแจงว่า EBITDA ของการลงทุนในกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตเป็น
ผลตอบแทนจากรายไดใ้นระยะยาว ทั้งน้ีมีความเส่ียงจากสัมปทานท่ีก าลงัจะ
หมดอายุ ได้แก่ แหล่งบงกชซ่ึงเป็นแหล่งรายได้หลักอย่างหน่ึงของบริษทั 
ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึง ปตท.สผ. อยู่
ระหว่างการด าเนินการเข้าประมูลเพื่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยงัมีโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการและ
เตรียมการพฒันาซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในต่อยอดเพื่อเพิ่ม EBITDA ต่อไป 
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อยา่งไรก็ดี ปตท. ไดมี้การด าเนินโครงการภายใตก้ลยทุธ์การด าเนินธุรกิจแบบ 
Decide Now เพื่อสร้างรายไดใ้นอนาคต รวมทั้งมีการเตรียมการส าหรับธุรกิจ 
New S-Curve เพื่อชดเชย EBITDA ของกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตท่ีทยอยลด
ก าลงัการผลิตลง  

นายสมหวงั พูลสมบัติ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ปัจจุบนัราคาถ่านหินปรับตวัสูงข้ึน ปตท. มีแผนท่ีจะขยายการ
ลงทุนในธุรกิจถ่านหินอยา่งไร 

นายจิรายุ เจริญวิริยะภาพ 
ผูถื้อหุน้ 

ให้ความเห็นว่า ขอให้ด าเนินการสอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยความ
กระชบั ทั้งน้ีเพื่อรักษาเวลาในการประชุม  

นายพทิกัษ์ เนตรเพชราชัย   

ผูถื้อหุน้ 
สอบถามเพิ่มเติมดงัน้ี 
1. วสิัยทศัน์ของผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ท่านใหม่ รายละเอียดการต่อยอดโครงการต่างๆ ท่ี ปตท. 
ด าเนินการอยู ่ รวมทั้งการเพิ่มโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.  

2. รายละเอียดการน าหุ่นยนตม์าใชใ้นการด าเนินงาน  
3. แนวทางในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก  
4. โอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจกบัจีนเก่ียวกบัสกุลเงินหยวน 

ประธานฯ  เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1. โครงการต่างๆ ของ ปตท. ต้องด าเนินตามแผนกลยุทธ์และนโยบายท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์
ทุกปี จึงเห็นว่าข้อซักถามท่ีเก่ียวกับรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของ
โครงการต่างๆ ควรซกัถามเม่ือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งฯ เขา้ด ารงต าแหน่ง
แลว้  

2.  คณะกรรมการไดมี้การหารือเก่ียวกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจถ่านหินอย่าง
ใกลชิ้ด เน่ืองจากธุรกิจถ่านหินมีการปรับตวัและสามารถสร้างรายไดม้าก
ข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการด าเนินการ 
อยา่งไรก็ดีธุรกิจถ่านหินยงัคงมีความเส่ียง เน่ืองจากส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ีจะ
ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจถ่านหินในระยะยาว ดงันั้นการขยายธุรกิจถ่านหิน
จึงต้องมีการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบ โดยเห็นว่าในระยะยาว 
พลงังานหมุนเวยีนยงัคงเป็นพลงังานหลกั โดยเฉพาะในช่วงของการเปล่ียน
ผา่น หากพิจารณาในแง่ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ก๊าซ
ธรรมชาติยงัคงเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความเหมาะสมและสามารถทดแทนถ่าน
หินได้ ปตท. จึงมีนโยบายผลักดันการลงทุนในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
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รวมทั้งพยายามช้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเห็นว่าก๊าซธรรมชาติมีความเหมาะ
ท่ีสุดส าหรับประเทศไทย 

3.  ส าหรับค าถามเร่ืองความคืบหนา้การ Spin Off ของ PTTOR อยูใ่นระเบียบ
วาระท่ี 9  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงว่า ปัจจุบนั ปตท. มีร้านค้า Jiffy ท่ีเป็นการด าเนินธุรกิจค้าปลีก 
ส าหรับโอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสกุลเงินหยวนกบัจีน จะขอรับประเด็น
เพื่อไปศึกษา และพิจารณาโอกาสและความเหมาะสมต่อไป 

ประธานฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 1             
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก                    
จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2560
รับทราบแผนการด าเนินงานในอนาคต และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 2,343,558,695 99.9011 
2.  ไม่เห็นดว้ย 100,500 0.0043 
3.  งดออกเสียง 2,211,700 0.0943 
4. บตัรเสีย 6,400 0.0003 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 66,334,820 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล 
ประธานฯ ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอรายละเอียด

ต่อท่ีประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

เรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 
 จากผลการด าเนินงานปี 2560 งบการเงินรวม ปตท. และบริษทัในกลุ่มมี

ก าไรสุทธิ 135, 180 ลา้นบาท คิดเป็น 46.74 บาทต่อหุน้  
 โดยไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยัจ านวน 26  

ลา้นบาท  
 ส าหรับส ารองตามกฎหมาย ปตท. ได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุน                 

จดทะเบียนบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 ปตท. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ท่ีอตัรา 

20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.8 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงสูงกว่า
อตัราเฉล่ียในอดีต (ท่ีประมาณร้อยละ 36) เน่ืองจาก : 

o ผลประกอบการท่ีสูงข้ึน 
o และสถานะการเงินมีความเขม้แขง็  

 เงินปันผลดงักล่าว คิดเป็นอตัราผลตอบแทน (Dividend Yield) ท่ีร้อยละ 
4.5 เทียบกบัราคาหุน้ ปตท. ณ ส้ินปี 2560 (440 บาทต่อหุน้)  

 เงินปันผล 20 บาทต่อหุน้ เป็นเงินรวม 57,126 ลา้นบาท แบ่งเป็น : 
o เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับคร่ึงแรกของปี 2560 ในอตัรา 8.00 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 22,850 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท.ได้จ่ายให้กบั                     
ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือ 15 กนัยายน 2560  

o เงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2560 จะจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นของ 
ปตท. ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ในอตัรา 12.00 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 34,276 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี                     
27 เมษายน 2561   

 ณ 31 ธ.ค. 60  ปตท. (งบเฉพาะกิจการ) มีก าไรสะสม 433,070 ลา้นบาท 
 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวฯ จะจ่ายจากก าไรสะสมจากกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี จะไม่ตอ้งถูก
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษี  

ประธานฯ  สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อ
หุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม   อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัรา 20.00 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งเป็น 

 -   เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษทัยอ่ย
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัรา 8.00 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ี
ยงัไม่จดัสรรของก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่างการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี 
ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและ
ไม่ไดสิ้ทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของ
ประมวลรัษฎากร โดยไดจ่้ายเงินปันผลฯ เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 แลว้ 

        ส าหรับเงินปันผลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของ 2560  จะจ่าย
ในอตัรา 12.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของก าไร
จากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเวน้ภาษี ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคล
ธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีและไม่ไดสิ้ทธิเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร 
โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลฯ ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 
ว ันก าหนดสิทธิผู ้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล           
วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
 
 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม
จ านวน 11,500 หุน้ 

 

 

 
 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,345,870,095 99.9992 
2.  ไม่เห็นดว้ย 2,600 0.0001 
3.  งดออกเสียง 9,700 0.0004 
4. บตัรเสีย 6,400 0.0003 
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ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ   เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 
 1.ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ เป็นประธานกรรมการ 
 2.นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค  เป็นกรรมการ 
 3.นายวชิยั  อศัรัสกร เป็นกรรมการ 

ขอให ้ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.
กติติพงษ์  กติยารักษ์   
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2561  

ก าหนดให้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) มีหนา้ท่ีและอ านาจตรวจสอบ
รายงานการเงินของ ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ และแสดงความเห็นต่อผลของ
การตรวจสอบ และห้ามมิให้ผู ้ว่าการหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีผู ้ว่าการมอบหมาย
ด าเนินการสอบบญัชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอนัเป็นการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 ปตท. ถือเป็นรัฐวสิาหกิจ ตามพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
    ปี 2561 ไม่มีค่าสอบบญัชี ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงิน 4,700,000 

บาท ประกอบดว้ยค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 760,000 บาท  และค่า
ตรวจสอบงวดปี 2,420,000 บาท   
อน่ึง ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในปี 2560 เป็นเงิน 657,110 บาท 

 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง สตง. เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. 
โดยไม่มีค่าสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เสนอ 

 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งส านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็นผู ้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ ว ันท่ี                         
31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีค่าสอบบัญชี ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
ไดพ้ิจารณาแลว้ 

 ทั้งน้ี ปตท. จะไดห้ารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่ นอกเหนือจากค่าสอบบญัชี เช่น 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลาในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ค่าส าเนา
เอกสาร ฯลฯ นั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีท่ี พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้มีการเรียกเก็บ
หรือไม่ หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้วินิจฉัยว่าให้มีการเรียกเก็บได้ ปตท.                   
จะด าเนินการต่อไป 
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ประธานฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น
ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใดๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการแต่งตั้งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. 
ประจ าปี 2561 โดยไม่มีค่าสอบบญัชี ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้
พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้วซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ               
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,339,401,324 99.7235 
2.  ไม่เห็นดว้ย 6,447,200 0.2748 
3.  งดออกเสียง 33,871 0.0014 
4.  บตัรเสีย 6,400 0.0003 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 0 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่งัมิได้น า
ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ  :   ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 2/2561 ได้

เห็นชอบให้เสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการ
ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย และมิได้ส ารองไวเ้พื่อรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ ปตท. ใดๆ จ านวน 
946,100 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ในวนัดงักล่าว  

 การลดทุนจดทะเบียนในส่วนน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของ ปตท. เน่ืองจาก
เป็นการตดัหุ้นส่วนท่ียงัไม่ไดมี้การน าออกจ าหน่าย รวมถึงมิไดมี้การช าระคืนเงิน
จากการลดทุนใดๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สรุปการลดทุนจดทะเบียน ตามตารางท่ีแสดงดงัน้ี 
o จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน เดิม 2,857,245,725 หุ้น จะลดลง 946,100 หุ้น 

เหลือ 2,856,299,625 หุน้ 
o ทุนจดทะเบียน เดิม 28,572,457,250 บาท จะลดลง 9,461,000 บาท เหลือ 

28,562,996,250 บาท  
o ทั้งน้ี จ  านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ และทุนท่ีออกและช าระแลว้ จะไม่

มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
       เน่ืองจากการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. ดังกล่าว จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ ปตท. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

 
 

ก่อนการลด 
ทุนจดทะเบียน 

เพิม่ขึน้/(ลดลง) 
หลงัการลด 

ทุนจดทะเบียน 

จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท 

- 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 
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บริษทั ซ่ึงตามมาตรา 140 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ               
ขอ้ 27 ของขอ้บงัคบัของ ปตท. ไดก้ าหนดให้ตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 

สรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ ปตท. ขอ้ 4  
 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน    28,562,996,250   บาท (สองหม่ืนแปดพนัห้าร้อย 
หกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น  2,856,299,625    หุ้น (สองพนัแปดร้อยห้าสิบหกล้านสอง
แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหกร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ   10                          บาท (สิบบาท) 
                                         โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั   2,856,299,625    หุ้น (สองพนัแปดร้อยห้าสิบหกลา้นสอง
แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหกร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ          -      หุน้  (-)” 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม 
ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช 
ผูถื้อหุน้ 

ให้ความเห็นวา่กรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาการเสนอวาระน้ีอยา่งรอบคอบแลว้ 
แต่ขอสอบถามว่า หากไม่มีการลดทุนจะมีขอ้ดีหรือขอ้เสียอย่างไร และหากตอ้งการ
เพิ่มทุนในอนาคต จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนมากนอ้ยเท่าใด 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจงว่า การก าหนดทุนจดทะเบียนดงักล่าว เป็นการเตรียมรองรับการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) แต่เม่ือหมดอายุของ Warrant แลว้ และไม่มีการใชสิ้ทธิ
แลว้ จึงขอลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว และเพื่อจุดประสงคใ์หก้ารเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวข้อง ปตท.  (วาระท่ี 5) มีความชดัเจนมากข้ึน 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 4 อีกหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติใน
วาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย จ านวน 946,100 หุ้น และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4 ของ ปตท. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,344,826,322 99.9543 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,035,059 0.0441 
3.  งดออกเสียง 30,514 0.0013 
4.  บตัรเสีย 6,800 0.0003 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 9,900 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ปตท. และ การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ทีต่ราไว้ 

ประธานฯ  :   ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ปตท. ไดพ้ิจารณาปรับลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 10 บาท ลงเหลือหุน้ละ  
1 บาทนั้น เน่ืองจาก 

 ราคาหุ้นบริษทัปัจจุบนัได้ปรับตวัสูงข้ึนตามผลประกอบการถึงระดบั 500 
บาทต่อหุ้น ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)                   
นกัลงทุนจะตอ้งซ้ือหุ้นขั้นต ่า 100 หุ้น ท าให้ตอ้งใช้เงินในการซ้ือหุ้น ปตท. 
อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจ านวน 50,000 บาท 

 ราคาหุน้ของ ปตท. ท่ีปรับตวัสูงข้ึนดงักล่าวน้ี ส่งผลใหส้ัดส่วนการลงทุนของ
นกัลงทุนรายบุคคลไดล้ดลงถึง 4% ในช่วง 2-3 ปี จากเดิมท่ีเคยสูงสุด 6-7% 

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ะช่วยเพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่หุ้น ปตท. จาก
จ านวนหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนและราคาหุ้นท่ีลดลง เน่ืองจากนกัลงทุนสามารถใชเ้งินขั้น
ต ่าเพียง 5,000 บาท ในการเขา้มาซ้ือหุ้นของ ปตท. การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวจ้ะมีส่วนช่วยดึงดูดให้นกัลงทุนรายยอ่ยเขา้มาลงทุนในหุ้นของ ปตท. 
ได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ี ยงัท าให้นักลงทุนคนไทยสามารถเขา้ถึงหุ้นบริษทัได้
มากข้ึนตามเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีมุ่งหมายให้หุ้น ปตท. เป็นหุ้นส าหรับคน
ไทย 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบให้เสนอผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ 
ปตท. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้โดย ปตท. ได้
เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัเข้าท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้ในวนัดงักล่าว  

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั
เปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้น 
ปตท. (Fundamental Value) และไม่ส่งผลกระทบในทางลบ (Dilution Effect) 
ต่อผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงัน้ี 
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o ทุนท่ีออกและช าระแล้ว จากเดิม 28,562,996,250 บาท ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 

o มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 
        1 บาท  

o จ านวนหุน้ จากเดิม 2,856,299,625 หุน้ เพิ่มเป็น 28,562,996,250 หุน้ 
 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. จะตอ้งมีการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. ให้สอดคล้องกับการ
เป ล่ียนแปลงมูลค่ า หุ้น ท่ีตราไว้ของบริษัท  ซ่ึ งตามมาตรา  31  ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 27 ของขอ้บงัคบัของ 
ปตท. ไดก้ าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง  
สรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ ปตท. ขอ้ 4 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 28,562,996,250  บาท (สองหม่ืนแปด

พนัหา้ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบบาท) 

แบ่งออกเป็น                  28,562,996,250 หุน้ (สองหม่ืนแปด

พนัหา้ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ   1                         บาท  (หน่ึงบาท) 

      โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั   28,562,996,250  หุน้  (สองหม่ืนแปด

พนัหา้ร้อยหกสิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัสองร้อยหา้สิบหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ   -   หุน้  (-)”  

หมายเหตุ * ทุนจดทะเบียนภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบียนของ ปตท. โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิได้
น าออกจ าหน่ายจ านวน 946,100 หุน้  

 
  

ก่อนกำรเปลีย่นแปลง หลงักำรเปลีย่นแปลง 

1. ทุนจดทะเบยีน* 28,562,996,250 บาท 28,562,996,250 บาท 

2. ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 28,562,996,250 บาท 28,562,996,250 บาท 

3. มูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้  หุ้นละ 10 บาท  หุ้นละ 1 บาท 

4. จ ำนวนหุ้น 2,856,299,625 หุ้น 28,562,996,250 หุ้น 
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ประธานฯ กล่าวสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม 
ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายพทิกัษ์ เนตรเพชราชัย 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง ปตท. จะมีผลวนัใด 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงวา่ คาดวา่จะมีผลประมาณปลายเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม  

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5 อีกหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติใน
วาระน้ี 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ปตท. จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 
บาท  และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าว ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,344,776,112 99.9521 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,056,888 0.0451 
3.  งดออกเสียง 66,295 0.0028 
4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 600 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2561 - 2565) 

ประธานฯ  :   ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมติั

แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561-2565) ของ ปตท. วงเงินงบประมาณ 341,962 ลา้น
บาท  

 โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจร่วมทุนเป็น
หลกั 

 คณะกรรมการ ปตท. รับทราบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมใน 5 ปี อีก 245,202 ลา้น
บาท ท าใหมี้วงเงินรวมทั้งส้ิน 587,164 ลา้นบาท 

 ปัจจุบนั ปตท. ยงัมีสภาพคล่องคงเหลือ โดยยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งจดัหาเงินกู ้ 
 จากแผนการลงทุนวงเงินรวม (Firm + Provision) และแผนช าระคืนเงินกู้ 5 ปี

ขา้งหนา้ ปตท. จ าเป็นตอ้งขอวงเงินกู ้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเตรียม
ความพร้อมในการระดมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุน โดยจะระดมทุนเม่ือตลาด
เอ้ืออ านวยและมีความจ าเป็นในการใชเ้งินเท่านั้น  

 คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้เสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแผนจดัหาเงินกูซ่ึ้ง 
เป็นวงเงินส าหรับหุ้นกู ้150,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นความตอ้งการใชเ้งินระหว่างปี 
ประมาณ 93,000 ล้านบาท การบริหารหน้ีสิน ประมาณ 30,000 ล้านบาท และ
โอกาสในการลงทุนในอนาคต (Unforeseen Opportunity) อีก 27,000 ลา้นบาท                                

  ทั้งน้ี โครงสร้างเงินทุนของ ปตท. ปัจจุบนัยงัสามารถรองรับการก่อหน้ีเพิ่มไดอี้ก 
   โดยสัดส่วน Net Debt/Equity อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า  
   โดย ใน 5 ปีขา้งหนา้ สัดส่วน Net Debt/Equity อยูร่ะหวา่ง 0.13-0.16 เท่า ซ่ึงต ่ากวา่   

Ceiling ตามนโยบายบริหารการเงินของ ปตท. ท่ี 1.0 เท่า 
 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้จากแหล่ง

ภายนอก ของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงวงเงินการกูย้มื/ก่อหน้ีของ บริษทั ปตท. ศูนยบ์ริหาร
เงิน จ ากดั (PTT TCC) เพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท. โดยเป็นวงเงินส าหรับการ
ออกหุ้นกูเ้ทียบเท่า 150,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561 – 2565 )  เพื่อใช้
ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกูเ้ดิม
ท่ีครบก าหนดช าระ (Refinance) 

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม 
ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
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นายสุรยา สุพนัธ์ุวณชิ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเก่ียวกับเร่ืองของเงินกู้ว่า การก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน รวมถึงการอนุมติัเป็นอ านาจของคณะกรรมการ หรือจะตอ้งน ามาขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหรือไม่อยา่งไร 

ประธานเจ้าบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ช้ีแจงวา่ อ านาจไดม้อบมาท่ีกรรมการ โดยผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัวงเงินส าหรับ
หุน้กู ้ส่วนการก าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นอ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการเป็นผู ้
พิจารณา  

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 6 หรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติใน
วาระน้ี 

มติทีป่ระชุม อนุมติัแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปี จากแหล่งภายนอก ของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงวงเงินการกูย้มื/
ก่อหน้ีของ บริษทั ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC) เพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนให้ 
ปตท. โดยมี ปตท. ใหก้ารค ้าประกนั โดยส่วนหน่ึงของแผนการจดัหาเงินกูน้ี้เป็นวงเงิน
ส าหรับการออกหุ้นกูเ้ทียบเท่า 150,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561 – 2565)  
เพื่อใชใ้นการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้
เ ดิมท่ีครบก าหนดช าระ (Refinance) ซ่ึงจะพิจารณาด าเนินการในเวลาโอกาสท่ี
เหมาะสมกบัสภาวะตลาด ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า            
3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,345,818,717 99.9966 
2.  ไม่เห็นดว้ย 15,053 0.0006 
3.  งดออกเสียง 59,725 0.0025 
4.  บตัรเสีย 6,400 0.0003 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 600 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ประธานฯ  :   ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
  เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560            

ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  และแนวทางการบริหารงานบุคคลของ ปตท. ใน
ปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ี ปตท. จึงเห็นสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของ ปตท. ในขอ้ 19 ขอ้ 32 
และขอ้ 50 ดงัน้ี 

 ข้อ 19 สิทธิในการเรียกประชุมวสิามัญของผู้ถือหุ้น  
  เป็นการแกไ้ขเพื่อใหข้อ้บงัคบัของ ปตท. สอดคลอ้งกบัค าสั่งหวัหนา้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจดงัน้ี  

      1)   ในวรรค 1 ไดมี้การแกไ้ข 2 ประเด็น กล่าวคือ 
     1.1 ไดมี้การแกไ้ขจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีอาจขอเรียกประชุมวิสามญัไดส้ะดวกข้ึน 

กล่าวคือ 
            จากเดิม :  ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยยี่สิบหา้ (25) คนซ่ึงถือหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะ
สามารถขอเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นได ้

           แก้ไขเป็น :  ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ขอเรียกประชุมวสิามญัได ้ 

    1.2  มีการเปล่ียนแปลง “จ านวนวนั” ท่ีคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมตามท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติัจริง 

           จากเดิม คณะกรรมการจะจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุ้น 

           แก้ไขเป็น คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  2)   ในวรรค 2 เพิ่มเติมกรณีท่ี หากคณะกรรมการไม่จดัการประชุมภายใน         
ส่ีสิบห้า (45) วนั ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีหุ้นรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเรียกประชุมเอง
ก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค 1 และบริษทั
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ตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

3)   อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมวิสามญัตามท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอแล้ว 
แต่มีผูถื้อหุ้นร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผูถื้อหุ้นทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือ                   
ผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดตามวรรค 2 จะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

สรุปการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ ปตท. ขอ้ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

ข้อ 19 ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อ
หุน้อยา่งนอ้ยยี่สิบหา้ (25) คนซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะจดัใหมี้การประชุม
ผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
ร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 19 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้รวมกนัได ้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
            
 
            ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น
จะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
             ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใด จ านวน 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้น
ใหแ้ก่บริษทั 
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ข้อ 32  การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นการแก้ไขเพื่อให้ขอ้บงัคบัของ ปตท. สอดคล้องกบักระบวนการสรรหา

และแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามพระราชบญัญติั
คุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2518 

สรุปการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ ปตท. ขอ้ 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

ข้อ 32  ใหบ้ริษทัมีกรรมการคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินกิจการ
ของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน แต่ 
ไม่เกินสิบหา้ (15) คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สาม 
(3) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัน้ีก าหนด ทั้งน้ีกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยหน่ึง 
(1) คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 
            คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนิน
กิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงัและรักษาผลประโยชนข์อง
บริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด     
             ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ และถา้เห็นสมควรจะเลือกตั้ง
กรรมการอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้กบัใหเ้ลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็น
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ
ดว้ย 

 

 
 

ข้อ 32 ใหบ้ริษทัมีกรรมการคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินกิจการของ
บริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน แต่ 
ไม่เกินสิบหา้ (15) คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี
กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สาม (3) คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัน้ีก าหนด ทั้งน้ีกรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและ
การเงิน        
         คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและ
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงั
และรักษาผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 
 
           ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ และถา้เห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหน่ึง
หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้
 
          
           ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงมาจากการสรรหาตาม
ขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่จะด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ดว้ย  
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ข้อ 50  การบรรจุ แต่งตั้งฯ พนักงาน 
เป็นการแกไ้ขเพื่อให้ขอ้บงัคบัของ ปตท. สอดคลอ้งกบัการบริหารงานบุคคล

ของ ปตท. ตามท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั โดยเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัในขอ้ 50 วงเล็บ
สอง (2) ตดัถอ้ยค าในส่วนทา้ยของวงเล็บสอง (2) ออกไป ท่ีก าหนดว่า  “แต่ถา้เป็น
พนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อน” เน่ืองจากในปัจจุบนั คณะกรรมการ ปตท. ไดม้อบอ านาจในการพิจารณาเร่ือง
ดังกล่าวในระดับฝ่ายและระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ให้ฝ่ายจดัการเป็นผู ้
พิจารณา 
            สรุปการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ ปตท. ขอ้ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

ข้อ 50   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจและหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการจะ
มอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงาน หรือ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่ง
เคร่งครัด ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด อ านาจ
หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหร้วมถึงเร่ืองหรือ
กิจการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
            (1) ด าเนินกิจการและหรือบริหารงานประจ าวนั
ของบริษทั 

 (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด 
ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและ
ลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจาก
ต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้เป็น
พนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 (3) ด าเนินการใหมี้การจดัท า และส่งมอบ
นโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมติัและมี
หนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้ตามแผนงาน และ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการใน
ทุก ๆ สาม (3) เดือน 
            (4) ด าเนินการและหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

ข้อ 50 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายและจะตอ้ง
บริหารบริษทัตามแผนงาน หรืองบประมาณ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด ซ่ือสตัยสุ์จริต 
และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัและ 
ผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
        
        (1) ด าเนินกิจการและหรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
 
        (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน 
หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้ง ตลอดจนให้
พนกังานและลูกจา้งออกจากต าแหน่งตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
      
 
        (3) ด าเนินการใหมี้การจดัท า และส่งมอบนโยบายทาง
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือขออนุมติัและมีหนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้
ตามแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการในทุก ๆ สาม (3) เดือน 
  
         (4) ด าเนินการและหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
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ประธานฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น
ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใดๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ขอ้ 19 ขอ้ 32 และ
ขอ้ 50 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ลง
วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแนวทางการบริหารงานบุคคลของ ปตท. ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,345,836,015 99.9972 
2.  ไม่เห็นดว้ย 6,950 0.0003 
3.  งดออกเสียง 50,530 0.0022 
4.  บตัรเสีย 6,400 0.0003 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 0 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2561 
ประธานฯ  เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  

ดงัน้ี 
 1. นายวชิยั  อศัรัสกร                เป็นประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
        2. นายสมศกัด์ิ  โชติรัตนะศิริ   เป็นกรรมการ 
        3. นายสมชยั  สัจจพงษ ์    เป็นกรรมการ 
ขอให้ นายวิชัย  อัศรัสกร ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายวชัิย  อศัรัสกร               
ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

เรียนช้ีแจงว่า คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการ
พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. 
ประจ าปี 2561 โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั อาทิ 
 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และบริษทัชั้น
  น าทั้งระดบัประเทศ และระดบัโลก 
 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 
 -  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 -  ผลประกอบการ 
 -  ขนาดธุรกิจ 
 -  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ปตท. 
 -  ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเ ร่ือง 
ประจ าปี 2561 เท่ากบัปี 2560 แต่จ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเร่ือง (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ดงัน้ี 
 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2561 

  กรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
   - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่ากบัอตัราเดิม 
           - เ บ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม คร้ังละ 50,000 บาท  
         เท่ากบัอตัราเดิมโดยจ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน         
          (จากเดิม จ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุมไม่เกินปีละ 15 คร้ัง) 

 เบ้ียประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง   
 เท่ากบัอตัราเดิม แต่จ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุมไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน   
 ดงัน้ี 

          1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
             -  เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท  
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            -  เบ้ียประชุม คร้ังละ 15,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม   
               และเลขานุการฯ ไดรั้บเบ้ียประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท 

           2 .   ส าหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร และ คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ท่ีอาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากบั
อตัราเดิม ดงัน้ี 

       -  ก าหนดเบ้ียประชุม คร้ังละ 24,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ 
    ประชุม  

     -   ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ 
        คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไดรั้บสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25  

 2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2561 
           ก าหนดเงินโบนัสให้สะท้อน และเช่ือมโยงกับผลประกอบการ  

หรือก าไรสุทธิของ ปตท. เท่ากบัร้อยละ 0.05 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
โดยค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง แต่ก าหนดวงเงินสูงสุด  
ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากบัอตัราเดิม และประธานกรรมการ 
ปตท. ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงขอใหท่ี้ 
ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้
ถือหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระ
น้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,319,510,406 98.8751 
2.  ไม่เห็นดว้ย 25,023,611 1.0667 
3.  งดออกเสียง 1,358,102 0.0579 
4.  บตัรเสีย 7,776 0.0003 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 0 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่9 รับทราบความคืบหน้าของการปรับโครงสร้าง ปตท. รวมถึงแผนการเสนอขายหุ้น
สามัญของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า  
PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ   ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจงว่า ส าหรับวาระน้ี เน่ืองด้วยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของ 
ปตท. เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. โดยโอน
กิจการรวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั หรือท่ีเรียกวา่ PTTOR และ
ได้รับทราบแผนการ IPO ของ PTTOR ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่                          
ผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท. แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ และการน า PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                    
ในอนาคต  

 ขอเรียนแจง้ความคืบหน้าในการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของ ปตท. ในปีท่ีแลว้ ดงัน้ี 
   ปตท. ไดด้ าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ PTTOR จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทั

 มหาชนจ ากดัเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 เพื่อรองรับการด าเนินการ
 ตามแผนการดงักล่าว 

  คาดวา่ การโอนกิจการจะแลว้เสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 และ PTTOR 
จะเร่ิมเตรียมการ IPO และน า  PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ต่อไป  

  โดย ปตท . จะด าเนินการรับฟังความเห็นของส านักงาน ก .ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
ด าเนินการต่อไป 

  นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ยงัไดมี้มติ
อนุมติัให้ ปตท. สร้างเคร่ืองหมายการคา้ใหม่แบบผสมโดยมีรูปเปลวเพลิงเป็น
หน่ึงในองค์ประกอบ เพื่อโอนขายให้ PTTOR ซ่ึงการปรับเปล่ียนเคร่ืองหมาย
การคา้ดงักล่าวเป็นไปเพื่อให้ PTTOR มีเคร่ืองหมายการคา้เป็นของตนเอง ซ่ึงจะ
ท าให ้PTTOR สามารถวางแผนการตลาด การใชแ้บรนด ์และภาพลกัษณ์ของแบ
รนดต่์อลูกคา้ในธุรกิจการตลาดน ้ามนัและคา้ปลีกไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน  

  PTTOR จะใช้เคร่ืองหมายการค้ารูปแบบใหม่ซ่ึงมีรูปเปลวเพลิงเป็นหน่ึงใน
องค์ประกอบ ดงัแสดงในรูปภาพ ในการด าเนินธุรกิจ โดย PTTOR จะถือเป็น 
Flagship Company เช่นเดียวกบั Flagship Company อ่ืนๆ ในกลุ่ม ปตท. 
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    จึงขอรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบความคืบหนา้ของการปรับโครงสร้าง 
ปตท. ซ่ึงประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. 
น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (PTT Oil and Retail Business Public Company 
Limited: PTTOR) รวมถึงแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า  PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดย PTTOR จะใช้เคร่ืองหมายการคา้ใหม่แบบผสมซ่ึงมีรูปเปลวเพลิง
เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบในการด าเนินธุรกิจต่อไป  
    เน่ืองดว้ยวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ดงันั้นจึงไม่มีการลงมติ 

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม 
ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายจิรายุ เจริญวิริยะ
ภาพ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างการโอนยา้ยกิจการไป
ยงั PTTOR  

นายอภิเชฏฐ์ ทพิยโกศัย 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามวา่ รายละเอียดแผนการขายหุน้สามญัของ PTTOR เป็นอยา่งไร 

ว่าที ่ร.ต. นคร แสงนิล 
ผูถื้อหุน้  
 

สอบถามวา่ กฎหมายใหมท่ี่เก่ียวขอ้งกบัรัฐวสิาหกิจ จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่  
1) ร่างพระราชบญัญติัการพฒันาการก ากบัดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ 
2) พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

จะเป็นอุปสรรคต่อการโอนทรัพย์สินและการด าเนินงาน ตลอดจนการโอนย้าย
พนกังานไป PTTOR หรือไม่ อยา่งไร เน่ืองจากเกรงวา่จะเกิดการฟ้องร้องเช่นเดียวกบั
กรณีท่อส่งก๊าซฯ โดยเฉพาะประเด็นท่ีดินท่ี ปตท. เช่า รวมถึงสิทธิการเช่าจากกรม         
ธนารักษ ์ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. และ PTTOR         

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ภายหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ี จะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล
ของ ปตท.อย่างไร เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลมาจากผลประกอบการของงบเฉพาะ
กิจการเท่านั้น 

นายกติติภัฎ อมะลษัเฐียร 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ภายหลงัการปรับโครงสร้าง ปตท. จะยงัคงด าเนินธุรกิจก๊าซฯ หรือมีธุรกิจ
ของตวัเองใช่หรือไม่ ไม่ไดเ้ป็น Holding Company  

ประธานฯ ขอให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เป็นผูช้ี้แจง 
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 
 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี  
1. ในส่วนของความคืบหน้าในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ การปรับ
โครงสร้างของ ปตท. คร้ังน้ี ไม่มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัร่วมทุนฯ 
ในลกัษณะโครงการขนาดใหญ่ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการโอนขายทรัพยสิ์นซ่ึง 
ไม่เก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัร่วมทุนฯ ดงักล่าว  

2. การปรับโครงสร้างจะไม่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. ในระยะสั้น เน่ืองจาก 
ปตท. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของงบการเงินรวม และจ่ายเงินปันผลเป็น
ตวัเงินจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปตท. มีก าไร
สะสมจ านวนประมาณ 433,000 ลา้นบาท เม่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลปี 2560 จ านวน
ประมาณ 57,000 ลา้นบาท ยงัคงเหลือก าไรสะสมประมาณ 370,000 ลา้นบาท ซ่ึง
เพียงพอต่อการจ่ายปันผลของ ปตท. ในอนาคตอนัใกล ้

3. ในประเด็นค าถามเก่ียวกบัธุรกิจก๊าซฯ ปตท. ยงัคงเป็นผูด้  าเนินการเอง รวมถึงธุรกิจ
การคา้สากล (Trading) จะยงัคงอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการของ ปตท. ทั้งส้ิน 

และขอให้ประธานเจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้ นปลาย และ                              
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส านกักฎหมายเป็นผูช้ี้แจงประเด็นเพิ่มเติม 

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

เรียนช้ีแจง ถึงรายละเอียดการขายหุน้ของ PTTOR ดงัน้ี 
1. ปตท.และหน่วยงานของรัฐ จะถือหุ้นใน PTTOR รวมแลว้ ต ่ากว่า ร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลงัการ IPO โดย ปตท. จะถือหุ้น ใน PTTOR อย่าง
น้อยร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการ IPO  เพื่อให้ ปตท. มี
สถานะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เช่นเดียวกับ บริษัท Flagship อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

2. จ ากดัสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้ว รวมไม่เกินร้อยละ 25 และจ ากดัแต่ละ
รายไม่เกินร้อยละ 3 ทั้งน้ี การก าหนดขอ้จ ากดัดงักล่าว ข้ึนอยู่กบัแนวนโยบายและ
กฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งมีการหารือต่อไป  

3. เสนอขายหุน้ IPO ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ ปตท. รวมไม่เกิน ร้อยละ 5 ของหุน้ทั้งหมด
ท่ีจะเสนอขายใน IPO แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นท่ีท าให้ PTTOR มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

4. ปตท. และ PTTOR จะมีการวางแผนและก าหนดหลกัเกณฑก์ารกระจายหุ้น PTTOR 
ไปสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

ทั้งน้ี เพื่อให้ ปตท. สามารถด าเนินการตามนโยบายของแผนการเสนอขายหุ้นของ 
PTTOR ขา้งตน้ ปตท. จะด าเนินการรับฟังความเห็นของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนด าเนินการ 
IPO ของ PTTOR ต่อไป 
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นางสาวเพยีงพนอ  
บุญกล า่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ส านกักฎหมาย     

เรียนช้ีแจงถึงกฎหมายใหม่ทั้ง 2 ฉบบั กบัการด าเนินงานของ PTTOR ว่ากฎหมายทั้ง
สองฉบบัท่ีท่านผูถื้อหุ้นกล่าวถึง ไดแ้ก่ ร่างพระราชบญัญติัการพฒันาการก ากบัดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ และ พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับแรงงานรัฐวิสาหกิจ จะไม่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินกิจการของ PTTOR 
เน่ืองจาก ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างของ ปตท. โดยการโอนกิจการน ้ ามนัและคา้
ปลีกไปยงั PTTOR และการน า  PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะท าให้ 
PTTOR ไม่มีสถานะรัฐวสิาหกิจ   

นอกจากน้ีทรัพยสิ์นท่ี ปตท. เช่าจากกรมธนารักษ์ จะไม่มีการโอนไปยงั PTTOR และ
ยืนยนัว่า ปัจจุบนั ปตท. ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเขา้ข่ายเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดินอยูแ่ลว้ จึงไม่มีประเด็นกฎหมายเร่ืองการโอนทรัพยสิ์น  

นายสุรศักดิ์ กอประคอง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ การปรับโครงสร้าง ปตท. จะท าให้มูลค่าสินทรัพย ์มูลค่าทางบญัชี มูลค่า
ราคาตลาดของหุน้ ปตท. ลดลงหรือไม่  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจงว่า ส าหรับงบการเงินรวม ปตท. ยงัถือหุ้น PTTOR อย่างน้อยร้อยละ 45 
เพราะฉะนั้น มูลค่าทางบญัชีและสินทรัพยใ์นงบการเงินรวมจะไม่ลดลง ส าหรับมูลค่า
ราคาหุน้ของ ปตท. ไม่สามารถตอบได ้

น.ส. จิณพกัตร์ พรพบูิลย์ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามถึง รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการขายหุน้ PTTOR ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัยงัไม่มีรายละเอียดดงักล่าว 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 9 อีกหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
วาระต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบความคืบหน้าของการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบดว้ยการโอนกิจการ
ของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจน
หุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 
(PTT Oil and Retail Business Public Company Limited: PTTOR) รวมถึงแผนการ
เสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า  
PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย PTTOR จะใช้
เคร่ืองหมายการคา้ใหม่แบบผสมซ่ึงมีรูปเปลวเพลิงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบในการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่10 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  
 คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
 1.  พล.อ.ท.บุญสืบ  ประสิทธ์ิ       เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ        เป็นกรรมการ 
 3.  นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ           เป็นกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้ในการประชุม 
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค 
 2. นายธรณ์  ธ ารงนาวาสวสัด์ิ 
 3. นายสมคิด  เลิศไพฑูรย ์
 4. นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ  
 5. นายเทวนิทร์  วงศว์านิช 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใส    
จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ท่ีครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุม  จนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หมวด 4 ขอ้ 32 ก าหนด  
ว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจ  านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  เลือกตั้ง
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 ขอให้ พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหา น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ
ประธานกรรมการสรรหา 

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล 

ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็น กรรมการ ปตท.  ตั้งแต่
วนัท่ี  1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา  

 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติั
เหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.  

 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย คุณสมบติั ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่าง
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ครบถ้วน  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ 
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศ 
คณะกรรมการ ก .ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ งมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยรายช่ือทั้งหมดไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจแลว้ 

 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่าน
เป็นกรรมการ ปตท. โดยกรรมการท่ีต่อวาระซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย              
ไดข้องดออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง 

 รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดงัน้ี  
1. นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค ปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ /
บญัชี การเงิน/ ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2. นายธรณ์  ธ ารงนาวาสวัส ด์ิ  รองคณบดีฝ่าย กิจการพิ เศษและ
ประชาสัมพนัธ์ คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
เป็นผูมี้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์/ การบริหารจดัการและ
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ / ง า น ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม  วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3. นายสุรพล นิติไกรพจน์ ศาสตราจารยป์ระจ าสาขากฎหมายมหาชน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นกฎหมาย/ การบริหารจดัการ การตลาด/ 
การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ และเป็นบุคคล
ในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดท าข้ึน (Director’s 
Pool ของกระทรวงการคลงั) 

4. นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  
เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น เศรษฐศาสตร์/ การบริหารจดัการ/กล
ยุทธ์ การวางแผนพฒันา/ และเป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลงัจดัท าข้ึน (Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั) 

5. นายเทวนิทร์ วงศว์านิช ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.  
เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ/ 



 - 47 - 

พลงังาน/วศิวกรรมศาสตร์/การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/และเป็นบุคคลใน
บญัชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลงัจดัท าข้ึน (Director’s Pool 
ของกระทรวงการคลงั) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดแ้นบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไป พร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ โดยบุคคลตามล าดบัท่ี 1,2,5 คือ นางนนัทวลัย ์
ศกุนตนาค นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ  และนายเทวนิทร์ วงศว์านิช เป็นกรรมการท่ี
ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอช่ือเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ส่วนล าดบัท่ี 3 
และ 4. นายสุรพล นิติไกรพจน์ นายดนุชา พิชยนนัท ์เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือใหม่ 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม  
ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นางนงลกัษณ์ ธรรมอารี 
ผูถื้อหุน้ 

ให้ความเห็นวา่ การสรรหาบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ปตท. ควรคดัเลือก
จากผูบ้ริหาร ซ่ึงดูแลหน่วยธุรกิจต่างๆ ของ ปตท. เน่ืองจากจะมีความเขา้ใจการ
ด าเนินธุรกิจของ ปตท. ไดดี้กวา่บุคคลภายนอก  

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้คิดเห็น และสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น ตอ้งการสอบถามหรือ
ให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 10 อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
วาระ ตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น จ านวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ตามล าดบั 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ราย โดยแต่งตั้ง
กรรมการ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้ง
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการแทน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  (1) นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,297,157,709 97.9219 
2.  ไม่เห็นดว้ย 48,666,556 2.0745 
3.  งดออกเสียง 83,803 0.0036 
4.  บตัรเสีย 0 0.0000 
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(2) นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,342,887,172 99.8712 
2.  ไม่เห็นดว้ย 2,950,345 0.1258 
3.  งดออกเสียง 70,551 0.0030 
4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

  (3) นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งแทน  นายสมคิด เลิศไพฑูรย ์

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,343,839,033 99.9117 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,983,487 0.0846 
3.  งดออกเสียง 81,948 0.0035 
4.  บตัรเสีย 3,600 0.0002 

   (4) นายดนุชา พิชยนนัท ์กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งแทน นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,341,686,429 99.8201 
2.  ไม่เห็นดว้ย 4,136,406 0.1763 
3.  งดออกเสียง 85,233 0.0036 
4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

 
(5)  นายเทวินทร์ วงศว์านิช    กรรมการ    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,337,397,426 99.6372 
2.  ไม่เห็นดว้ย 8,343,246 0.3557 
3.  งดออกเสียง 167,396 0.0071 
4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม อีกจ านวน  8,173 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่11 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ กล่าววา่ขณะน้ีไดด้ าเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืนๆ  
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งการ
เสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่  ทั้งน้ี การเสนอวาระตอ้งมีจ านวนหุ้นนบั
รวมกนัได ้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  คือ เท่ากบั 
952,415,241 หุ้น จึงจะเสนอได ้และสอบถามผูถื้อหุ้นวา่ตอ้งการสอบถามหรือให้ 
ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  ซ่ึงมีค าถาม ค าตอบ และข้อเสนอแนะโดยสรุป
ดงัต่อไปน้ี 

นายสุรศักดิ์ กอประคอง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเก่ียวกบัวาระท่ี 5 เร่ือง การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง ปตท. ของ 
ปตท. จากราคา 10 บาท เป็น 1 บาท ว่าส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีถือเป็นใบหุ้น ปตท. จะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ะส่งใบหุ้นชุดใหม่ให้ผูถื้อหุ้น โดย ปตท. 
เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หรือไม่ 

พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ใหค้วามเห็น 2 ประเด็น คือ 
1. ต้องการให้ สถานีบริการน ้ ามัน ปตท. เพิ่มจุดบริการฝักบัวอาบน ้ าส าหรับ           
ผูสู้งวยั 

2. ในสถานีบริการน ้ ามนัท่ีสร้างใหม่ของ ปตท. ควรเวน้ระยะระหว่างตน้ไมใ้ห้ถ่ี 
     กวา่น้ีเพื่อความร่มร่ืนในสถานีบริการน ้ามนั  

นายกติติภัฎ อมะลษัเฐียร 
ผูถื้อหุน้ 

ใหค้วามเห็นวา่  
1. ปตท. ควรจะจดัส่งซองธุรกิจตอบรับให้กบัผูถื้อหุ้นเพื่อด าเนินการมอบฉันทะ
และป้องกนัการเสียสิทธิในการเขา้ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตท. จะมีผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยเพิ่มมากข้ึน เม่ือ ปตท. มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(แตกพาร์) 

2. ขอช่ืนชม ปตท. ท่ีมีผลการด าเนินการท่ีเจริญเติบโตอยา่งมาก จนท าให ้ราคาหุน้
สูงข้ึนจนตอ้งแตกพาร์ ตามความตอ้งการของตลาด และช่ืนชมคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาองคก์รจนสามารถท าให้ ปตท. 
เป็น Pride and Treasure of Thailand อยา่งแทจ้ริง 

ประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับขอ้แนะน า และขอให้ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลายรับไปพิจารณาต่อไป และขอให้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ส านกักฎหมายช้ีแจงผูถื้อหุน้ในเร่ืองของใบหุน้ 

นางสาวเพยีงพนอ บุญกล า่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ส านกักฎหมาย 

เรียนช้ีแจงว่า ส าหรับใบหุ้นฉบบัใหม่เม่ือมีการแตกพาร์ นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
(TSD) จะจดัส่งใบหุน้ (script) ฉบบัใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีถือเป็นใบหุน้ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับเร่ืองซองธุรกิจตอบรับไปพิจารณา 




