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เร่ือง ขอน าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ขอน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งประการใดเก่ียวกบั
รายงานดงักล่าว กรุณาแจง้ให ้ปตท. ทราบท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887
ภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2562 เพื่อ ปตท. จะไดร้วบรวมด าเนินการต่อไป หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใดๆ ปตท. 
ถือวา่ท่านรับรองรายงานการประชุมน้ีแลว้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2562 

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

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5  
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ได้จดัฉายวิดีโอแนะน าความปลอดภยัในการใช้ห้องประชุม  
และขอความร่วมมือ ข.อให้ปิดโทรศพัท์มือถือ และการแสดงชุดพิเศษ “ขอบคุณความรัก 40 ปี ปตท.” ในวาระ 
ปตท.ครบรอบ 40 ปี โดย Barista ผูพ้ิการทางการได้ยิน ในโครงการคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café 
Amazon for Chance) ซ่ึงเป็นโครงการสร้างโอกาสให้ผูพ้ิการจ านวน 10 คน ประกอบดว้ย ผูพ้ิการทางการไดย้ิน 8 
คน และ ผูพ้ิการทางการเรียนรู้ 2 คน  ในการปฏิบติัหน้าท่ี เป็น Barista ร้านคาเฟ่ อเมซอน จ านวน 4 สาขา ไดแ้ก่
สาขาส านกังานอธิการบดี และสาขาคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  สาขาหอศิลป์ ณ 
บา้นเจา้พระยา และสาขาสนามเจริญสุขมงคลจิต สุวรรณภูมิ 

เร่ิมการประชุม 
 ณ วนั RECORD DATE เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล  ปตท. มี
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท  คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด 
28,562,996,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1- บาท โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
แทนผูถื้อหุ้น มาลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 5,189 ราย โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 2,591 ราย 
และรับมอบฉนัทะ 2,598 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 20,697,911,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4641 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 
3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท. ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ ปตท. และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป 
 นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ ปตท. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ปตท. ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมปีท่ี 18 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 
 การประชุมคร้ังน้ี ปตท. เป็นรายแรกของภาคอุตสาหกรรม ท่ีไดรั้บการรับรอง “การจดัประชุมอย่าง
ย ัง่ยืน” จาก“ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & 
Exhibition Bureau: TCEB)” และการประชุมคร้ังน้ีจดัในรูปแบบ “การประชุมอย่างย ัง่ยืน”ไดแ้ก่ การรณรงค์ให้
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จดัใหมี้การคดัแยกขยะเพื่อน าขยะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงรวมถึงการคดัแยกขยะพลาสติกท่ียงัคงมีประโยชน์ส าหรับน าไปแปลงเป็นเช้ือเพลิง
พลงังานหรืออาร์ดีเอฟ ( RDF-Refuse Derived Fuel ) การส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ภายใน กลุ่ม ปตท. สอดคล้องตาม “กลยุทธ์ PTT Group Clean & Green” และสอดคล้องกับค าสัญญาท่ีว่า 
“Sustainable Growth for All สานพลงัสู่ความย ัง่ยนื” เพื่อคนไทยและประเทศไทยต่อไป 
นอกจากน้ี ปตท. ยงัคงไดรั้บการคดัเลือกใหติ้ดอยูใ่นดชันีความย ัง่ยนืของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI)  อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 และไดค้ะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & 
Integrated ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 รวมทั้งปตท. ไดรั้บรางวลัองคก์รโปร่งใส ประจ าปี 2561 จากส านกังาน ป.ป.ช. ซ่ึง
เป็นเคร่ืองยนืยนัการยดึมัน่ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ มุ่งมัน่ดูแล สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่งเป็นหน่ึงในกลไกในการขบัเคล่ือน
ประเทศ เป็นองคก์รแห่งความภูมิใจ เนน้ความโปร่งใส สู่ความย ัง่ยนื 
 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและอยูบ่นเวที รวม 19 ท่าน ดงัน้ี 
กรรมการ  (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)  

1.  นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช์ยั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
2.  ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3.  นายดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
4.  นายวชิยั อศัรัสกร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน /
 กรรมการตรวจสอบ 
5.  พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6.  นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร / 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7.  นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8.  นายดนุชา พิชยนนัท ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
9.  นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  กรรมการอิสระ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
10. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
11. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา /   
12. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการอิสระ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
13. นายกุลิศ สมบติัศิริ กรรมการ 
14. นายณฐัชาติ จารุจินดา กรรมการ 
15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผู้บริหาร 
1. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต  ประธานเจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้ นต้น 
 และก๊าซธรรมชาติ  
2. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
3. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
4. นายวทิวสั สวสัด์ิ-ชูโต ประธานเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยแีละวศิวกรรม  
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 นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร
จากบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีอยู่ดา้นหน้าเวที พร้อมท่ีจะช้ีแจงและให้ขอ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้สอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุมในวนัน้ี ได้แก่ นายวิชัย อัศรัสกร นางนันทวลัย์ ศกุนตนาค และ              
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย  

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะน าผูแ้ทนจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นางสาวมะยุรีย  ์จนัทะมาตย ์ผูอ้  านวยการส านกั 2. นางสาวผกาวรรณ  สืบเหล่า 
นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ 3. นางสาวจิราวฒัน์  พฤกษาสวย  นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญ
การ และขอแจง้ช่ือผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  2 ท่าน คือ 1. คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์  
2. คุณพชัรพร ภู่ทรานนท ์ จากบริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
การนบัคะแนน และขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใหญ่กระทรวงการคลงัคือนายศรชยั ไกรนรา  แสดงตน 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ีวา่ ปตท. ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 และปตท.ไดด้ าเนินการเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ปตท. โดยไดแ้จง้ข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็น
ระเบียบวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องบริษทั   เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลและระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์ก 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 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมด 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี กรณีผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนน
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เสียงไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแลว้ บริษทัจะ
ไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองคะแนนเสียงให้ถือวา่
ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อนหรือไม่อยูใ่นห้องประชุม
ในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจา้หน้าท่ีประจ าแถวท่ีนัง่ ส าหรับ
กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึงกรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง 
หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีต้องการสอบถามไปยืนท่ีไมโครโฟนและยกมือข้ึน                   
เม่ือประธานฯ อนุญาต กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล และแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือ          
ให้ความเห็นด้วยทุกคร้ัง รวมทั้ งสอบถาม หรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับไม่เกิน 5 นาที                
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี 
หากผูถื้อหุ้นมีค าถามท่ีไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชุม 
 อน่ึง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไปและให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามท่ีได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อท่ี ปตท. จะไดน้ าไป
พิจารณาปรับปรุงส าหรับการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังต่อไป โดยกรุณาส่งมอบให้กบัเจา้หน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน 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 2561 มีการประชุม 17 คร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตาม           
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมุ่งเนน้การเป็นองคก์รโปร่งใส ยกระดบัคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่ม ปตท. มุ่งสู่การเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ซ่ึงในปี 2561 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ผลกัดนัให้เกิดโครงสร้างสายงานท่ีท าหน้าท่ีในการบูรณาการการก ากบัดูแล การบริหารความ
เส่ียง และการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance : 
GRC) โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้เพื่อรองรับ
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ธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และให้ความส าคญักบัการพฒันาผูต้รวจสอบภายในใหมี้
ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบไดอ้ยา่งมืออาชีพและ มีประสิทธิภาพ 

2. สนบัสนุนให้ฝ่ายจดัการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ ปตท. เป็น “องค์กรแห่งความ
ภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความย ัง่ยืน” โดยผลกัดนัให้เกิดจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
(Business Integrity) การยกระดบัการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ และความ
น่าเช่ือถือของผู ้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้กา้วทนัต่อธุรกิจและกระแสของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทลั ให้
ความส าคญักบัความเส่ียง ทั้ ง Strategic Risk และ Emerging Risk ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อองคก์ร 

3. ส่งเสริมการป้องกนัการเกิดทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยการพิจารณาน าโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มเขา้ร่วมโครงการขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) 

4. ผลักดันให้กระบวนการลงทุนมีการวิเคราะห์และสอบทานอย่างรอบคอบ รัดกุม และจดัท า
กระบวนการประเมินผลภายหลงัการลงทุน (Post Investment Review : PIR) อยา่งเป็นระบบ 

5. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการตรวจสอบโดยสนบัสนุนใหมี้การขยายผลการใชง้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง (Continuous Control Monitoring and 
Auditing System : CCMS) 

6. ก าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในให้มีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นการ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ และการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล (2nd  Line of Defense) 

7. สนบัสนุนการจดัท าโครงการมอบรางวลัแก่หน่วยรับตรวจ “STAR Award” เพื่อมุ่งเนน้การสร้าง
ให้หน่วยงานผูป้ฏิบติังาน (1st Line of Defense) และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล (2nd 
Line of Defense) มีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และ
เกิดทศันคติท่ีดีต่อการตรวจสอบภายใน 

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

   1. พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข   เป็นประธานฯ 
2. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ   เป็นกรรมการ 
3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์     เป็นกรรมการ 

 ในปี 2561 มีการประชุม 6 คร้ัง 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยึดมัน่การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งวางกรอบแนวทางการต่อตา้นคอร์รัปชนั
ของ ปตท. โดยในปี 2561 ไดด้ าเนินการในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  
o จดัท ารายงานความย ัง่ยนื ปี 2561 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 เพื่อเปิดเผยขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 
o จดัท าวารสารHappiness และจดหมายข่าว PTT Bizway ส าหรับผูถื้อหุน้ 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
o ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินการตามแนวปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) ซ่ึง

ขอใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือขายให้แจง้เลขานุการบริษทัล่วงหนา้ เพื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใส 

 การใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
o พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชัน

ของ ปตท. ประจ าปี 2561 
o ก ากบัดูแลให้มีการทบทวนสาระส าคญัของ “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทาง

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ปตท.” เก่ียวกับการจ ากัดจ านวน
รัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลท่ีกรรมการ ปตท. จะสามารถด ารงต าแหน่งได้ ซ่ึงจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสร้างความโปร่งใสในการก ากบัดูแลมากยิง่ข้ึน 

 ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
o การได้รับการประเมินความย ัง่ยืนของ RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment 

และไดรั้บการจดัเป็น DJSI Member ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 
 การยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล อาทิ  

o รางวลัองคก์รโปร่งใส ประจ าปี 2561 จากส านกังาน ป.ป.ช.  
o ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity& Transparency Assessment : ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ในระดบัสูงมากห้าปี
ติดต่อกนั 

o รางวลั ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีได้รับผล
การประเมินตามหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard ติดอนัดบั TOP 3 PLCS (Thailand) และ 
TOP 50 ASEAN PLCS 

 นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร สรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รปัจจุบนั ประกอบดว้ย กรรมการ 2 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ       เป็นประธานฯ 
   2. นายดนุชา พิชยนนัท ์               เป็นกรรมการ 

 ในปี 2561 มีการประชุม 5 คร้ัง 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ได้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปตท.                  
อย่างเต็มท่ี โดยไดด้ าเนินการก ากบัดูแล และบริหารความเส่ียงขององค์กร ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
โดยในปี 2561 ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

 ก ากบัดูแลและบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  
o โดยก าหนดให้มีมาตรการเชิงรุก เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและมีมาตรการเชิง

รับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นข้ึน เช่น การบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัดิบโดยใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงต่างๆ (Hedging Tools) 
การบริหารความเส่ียงในการเขา้ร่วมประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมบงกชและเอราวณั  
นอกจากน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รเพิ่มหน้าท่ีในการก ากบัดูแล
การบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศจากการด าเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนในการท าธุรกรรมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลด าเนินงานโดยตรง  

 ก ากบัดูแลการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร เพื่อใหก้ารบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สียมีกระบวนการท่ี
 สมบูรณ์และครอบคลุมถึงการบริหารจดัการต่อทุกกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งครบถว้น  
 ติดตาม และใหข้อ้คิดเห็นการบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดเป็นประจ าทุกไตรมาส  

o โดยมีการก าหนดใหมี้ตวัช้ีวดัความเส่ียงเพื่อเฝ้าระวงัและเตือนภยัล่วงหนา้ และ ตวัช้ีวดัความ
เส่ียงเพื่อวดัประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 

 พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็นวาระท่ีมีภาระผูกพนัในระยะยาว มีความซับซอ้นเชิงธุรกิจ และมีความ
เส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ ปตท. อยา่งมีนยัส าคญั ก่อนการน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.  

  พิจารณากลั่นกรองรายการความเส่ียงองค์กรปี 2562  และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ปตท. โดยให้มีการบูรณาการรายการความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียงองคก์ร
ควบคู่ไปกบัการจดัท าแผนวสิาหกิจปี 2562  

 
ประธานฯ แจง้ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามล าดบั 

ต่อไป  ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ แจง้วา่ ปตท. ไดน้ าส่ง รายงานประจ าปี 2561 งบการเงิน ประจ าปี 2561 และรายงานความ
ย ัง่ยนื ปี 2561  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 

ล าดบัต่อไป ก่อนท่ีคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะ
น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และขอ้มูลท่ีส าคญั ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ขอเชิญท่านผูถื้อ
หุน้รับชมวดิีทศัน์สรุปผลการด าเนินงาน และจะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป (ฉาย
วดิีทศัน์ประมาณ 24 นาที) 
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอผลการด าเนินงานของ ปตท. และ

บริษทัยอ่ยส าหรับปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงสรุปเป็นดงัน้ี 
รายได้  

 ในปี 2561 รายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 จาก 1.99 ลา้นลา้นบาท ในปี 
2560 เป็น 2.34 ลา้นลา้นบาท ในปี 2561 เน่ืองจากปัจจยัดา้นราคาขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
และปิโตรเคมี ท่ีปรับเพิ่มข้ึนตามราคาน ้ามนัท่ีปรับเพิ่มข้ึน โดยราคาน ้ามนัดิบดูไบเฉล่ียในปี 
2560 ท่ี53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 
รวมถึงปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึนในเกือบทุกธุรกิจ 

 ส าหรับสัดส่วนรายไดใ้นปี 2561 ส่วนใหญ่ยงัคงมาจากธุรกิจน ้ามนัและการคา้ระหวา่ง
ประเทศประมาณร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่
ร้อยละ 31 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติฯร้อยละ 13 และธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมร้อยละ 5  

EBITDA 
ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) เพิ่มข้ึนจาก 345,395 ลา้นบาทใน

ปี 2560  เป็น 351,396 ลา้นบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 โดยหลกัเน่ืองจาก 
1. ธุรกิจส ารวจและผลิตฯเพิ่มข้ึนตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน 
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท.ท่ีดีข้ึนในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ (ยกเวน้ NGV) โดยเฉพาะจาก

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจการจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซฯ เน่ืองจากทั้งจากปริมาณขาย 
และราคาขายท่ีเพิ่มข้ึนตามราคาน ้ามนัและราคาปิโตรเคมี ส่วนธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มี
ผลการด าเนินเพิ่มข้ึนจากลูกคา้กลุ่มไฟฟ้า รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัในเครือใน
กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ โดยเฉพาะจาก PTTLNG ซ่ึง ปตท. ถือหุน้ทั้งหมด ภายหลงัจากท่ี PTTLNG 
เร่ิมรับรู้รายไดจ้าก LNG Terminal 1 Phase 2 และผลการด าเนินงานจาก PTTNGD  

3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีผลการด าเนินงานโดยรวมลดลงสาเหตุหลกัจากก าไร
ขั้นตน้จากการผลิตทางบญัชี (Accounting GIM) ท่ีลดลง เน่ืองจากมีขาดทุนสต็อกน ้ ามนั 
ประมาณ 12,000 ลา้นบาทตามราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงอยา่งมากในไตรมาส 4 ปี 2561 ในขณะ
ท่ีปี 2560 มีก าไรจากสต๊อกน ้ ามนัประมาณ 12,000 ลา้นบาท ท าให้ก าไรขาดทุนจากสต๊อก
น ้ามนัลดลงทั้งส้ินประมาณ 24,000 ลา้นบาท  

4. ผลการด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ลดลงตามส่วนต่าง
ราคาผลิตภณัฑ์กับวตัถุดิบของผลิตภัณฑ์ (Spread) ท่ีลดลงโดยเฉพาะในช่วงส้ินปี2561 
เน่ืองจากความกงัวลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก แมว้า่ปริมาณการผลิตและปริมาณ
ขายของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่โดยรวมเพิ่มข้ึน 
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ก าไรสุทธิรวม  
ก าไรสุทธิรวม ของ ปตท. และบริษทัยอ่ย ลดลงจาก 135,180  ลา้นบาทในปี 2560  เป็น 119,684 ลา้น

บาท ในปี 2561 หรือ ลดลงจ านวน 15,496 ลา้นบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 11  ก าไรสุทธิท่ีลดลง เน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2560 โดยหลกั ไดแ้ก่ 

1. ค่าใชจ่้ายภาษีเพิ่มข้ึนจาก 
o ปตท. สผ. เสียภาษีเพิ่มข้ึน จากก าไรท่ีเพิ่มข้ึน  
o ปตท. เสียภาษีเพิ่มข้ึนจากภาษีจากก าไรการโอนธุรกิจน ้ามนัจาก ปตท. ไปใหบ้ริษทั ปตท. 

น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) หรือ PTTOR  (เพิ่มข้ึน 6,033 ลา้นบาท) และในปี 
2561 ผลประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไดถู้กใชจ้นครบ
วงเงินแลว้ 

2. ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน โดยหลกัเป็นค่าเส่ือมราคาจากสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในโครงการบงกช ของ 
ปตท.สผ. (เพิ่มข้ึน 7,267 ลา้นบาท) 

3. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงเน่ืองจากค่าเงินบาทในปี 2561 แขง็ค่านอ้ยกวา่ในปี 2560 
ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงิน ปตท. และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

1. ปตท. และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2.36 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 หรือเพิ่มข้ึน
ประมาณ 123,170 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยเพิ่มข้ึนจาก 

o เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน 38,765 ลา้นบาทโดยเพิ่มข้ึนจากเงินสดสุทธิจาก
การด าเนินงานของ ปตท.และบริษทัในเครือ เป็นหลกั 

o ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน 37,269 ลา้นบาท  จากงานระหวา่งก่อสร้างโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั เช่น โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 ของ ปตท.  โครงการเพิ่มก าลงั
การผลิตโอเลฟินส์ (Olefins Reconfiguration) และโครงการผลิต Propylene Oxide และ
โครงการผลิต Polyols ของ PTTGC และการเขา้ซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช
ร้อยละ 22 ของ PTTEP 

2. ณ 31 ธนัวาคม 2561 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมประมาณ 1.04 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 หรือเพิ่มข้ึน 53,231 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

o เจา้หน้ีอ่ืนของ ปตท.สผ. เพิ่มข้ึนจากการเขา้ซ้ือสัดส่วนโครงการบงกช   
o ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายของปตท. เพิ่มข้ึนจากการโอนธุรกิจน ้ ามนัให้ PTTOR รวมถึง ในปี 

2561 ผลประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไดถู้กใช้จน
ครบวงเงินแลว้   

o เงินกูย้มืระยะยาว ของบริษทัในกลุ่มเพิ่มข้ึน  
ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวนประมาณ 1.32 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 หรือเพิ่มข้ึน 69,939 ลา้น
บาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน และมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
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ด าเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 จ านวน 12 บาทต่อหุน้ หรือเทียบเท่า 1.2 บาทต่อหุน้หลงัแตก
พาร์ และงวดคร่ึงปีแรกของปี 2561 ท่ี 0.80 บาทต่อหุ้นเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 57,108 ลา้นบาท 
อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
ปตท.มีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่งมีเงินสดจากการด าเนินงานและเงินลงทุนชัว่คราวท่ี

เพิ่มข้ึน มากกวา่เงินกูย้มืท่ีเพิ่มข้ึน ท าให ้
1. อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Debt to Equity) ลดลงจากปี 2560 ท่ี 0.11 เท่า 

มาอยูท่ี่ระดบั 0.08 เท่า เน่ืองจาก Net Debt ลดลงจากเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนและส่วนของผูถื้อหุน้ 
(Equity) ก็เพิ่มข้ึนจากก าไรท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ี ปตท. มีนโยบายใหอ้ยู ่Net Debt to Equity ใน
ระดบัไม่เกิน 1 เท่า (เน่ืองจากเป็นระดบัท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมพลงังาน) 

2. หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt to EBITDA) ลดลงจากปี 2560 ท่ี 0.4 เท่ามาอยูท่ี่ระดบั 0.3 
เท่าเน่ืองจาก Net Debt ลดลงจากเงินสดท่ีเพิ่มข้ึน และ EBITDA ท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 2%  
ในขณะท่ี ปตท. มีนโยบายใหอ้ยู ่Net Debt to EBITDA ในระดบัไม่เกิน 2 เท่า (เน่ืองจากเป็น
ระดบัท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมพลงังาน) 

3. ส าหรับความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio: ICR) ยงัคงอยูใ่นระดบั
แขง็แกร่งเช่นเดิม 

ปตท. ตระหนกัวา่การทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประเทศ และ
มุ่งมัน่วา่จะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดบัความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยท่ีเขม้แขง็ จึงใหค้วามส าคญัในการ
พฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัในเชิงรุกและสร้างบทบาทการมีส่วน
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2561 มีการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 เป็นองคก์รตน้แบบของประเทศไทยท่ีมีการประกาศใชน้โยบาย “งดรับของขวญั หรือ No 
Gift Policy” และก าหนดแนวปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 จดัตั้งสายงานก ากบัดูแลองคก์รและกิจการสัมพนัธ์ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
โดยบูรณาการงานธรรมาภิบาล การบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั 
(Governance, Risk, Compliance : GRC) เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบควบคุมมีความ
เหมาะสมและการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล  

 จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ตาม
แนวทางท่ีส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านกังาน ป.ป.ช. 
ก าหนด เพื่อรับผิดชอบด าเนินงานดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ยืน่ขอต่ออายใุบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 
CAC โดยไดรั้บรองการต่ออายเุป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561  

ดว้ยเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในจุดยืนของการด าเนินธุรกิจท่ียึดมัน่หลกัธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน
ทุกกระบวนการเป็นหวัใจส าคญั ปตท. จึงไดรั้บการยอมรับทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล อาทิเช่น 
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 ปตท. ไดรั้บรางวลัองคก์รโปร่งใส ประจ าปี 2561 จากส านกังาน ป.ป.ช.  
 รางวลัจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

เป็นคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ท่ีไดรั้บความเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 รางวลัรัฐวสิาหกิจยอดเยีย่ม ประจ าปี 2561 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ถือเป็นรางวลัสูงสุดของรางวลั
รัฐวสิาหกิจดีเด่น โดยมอบใหก้บัรัฐวสิาหกิจท่ีมีความโดดเด่นทั้งคณะกรรมการและการ
บริหารจดัการ และมีมาตรฐานในการด าเนินงานทุกๆ ดา้น สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นอยา่งดี  

ประธานฯเรียนวา่ ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2561 รวมทั้ง
งบการเงินจากรายงานประจ าปีและรายงานทางการเงิน ท่ีไดจ้ดัส่งให้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุ้น  และจากการรับชมวีดิทศัน์ “สรุปผลการด าเนินงานในปี 2561” รวมทั้งสรุปขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดน้ าเสนอ
ไปแลว้นั้น ขอให้ท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2561  รับทราบแผนงาน
ในอนาคต พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   และรายงานผูส้อบบญัชี  ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีไดรั้บรองความถูกตอ้งตามท่ีควร  ในสาระตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี และรายงานทางการเงิน มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ 
ซ่ึงมีค าถามและขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์  ผูรั้บมอบฉนัทะ ใหค้วามเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. กล่าวช่ืนชมการจดัการประชุมท่ีมีการจดัเตรียมการตอ้นรับอยา่งดี แมจ้ะมีผูถื้อหุน้มาเป็นจ านวนมาก 
2. สอบถามแนวโนม้ก าไรจะถึง 150,000 ลา้นบาทในอีก 3 ปีขา้งหนา้หรือไม่ 

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ บ ารุงพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. มาตรฐานทางบญัชีฉบบัใดท่ีผูต้รวจสอบบญัชีใชใ้นการตรวจสอบงบการเงิน 
2. ค่าใชจ่้ายในการบริหารหรือ Operating Expense โดยเฉพาะในดา้นทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource) มีลกัษณะเกินความจ าเป็นหรือไม่ มีการควบคุมและตรวจสอบกนัอยา่งไรและขอบเขต
การพิจารณาค่าใชจ่้ายเช่น ค่าบริจาค ค่าใชจ่้ายในการเดินทางศึกษากิจการของกรรมการเป็นอยา่งไร
และรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆหรือไม่ 

3. การเดินทางศึกษากิจการพลงังานและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้งธุรกิจ Start up ปีท่ีผา่นมา มีกรรมการ
ร่วมจ านวนเท่าใด ขอทราบรายช่ือ ระยะเวลาเดินทาง งบประมาณค่าใชจ่้าย รวมทั้งมีการจดัท า
รายงาน ประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือไม่ และขอใหก้รรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลดว้ย 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองราคาก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 
1. ราคาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวณัและแหล่งบงกชท่ีบริษทั ปตท. สผ. ชนะการประมูล ซ่ึงตาม

สัญญา PSC ฉบบัใหม่จะมีราคาต ่ากวา่ราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนัประมาณร้อยละ 40 นั้น จะ
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กระทบกบัราคาขาย Ethane ซ่ึงเป็นวตัถุดิบใหก้บับริษทั PTTGC  และมีสูตรราคา link กบั HDPE  
หรือไม่ เพราะจะกระทบกบัก าไรของบริษทัฯและบริษทัลูก และปตท.มีนโยบายในการปรับ
โครงสร้างส่วนต่างราคาอยา่งไร 

2. ปตท.มีแผนการท่ีจะอิงราคาก๊าซธรรมชาติในสัญญาระยะยาวกบัราคาถ่านหินเพื่อลดความผนัผวน
ของราคาดงัเช่นท่ีบริษทัพลงังานอ่ืนในตลาดโลกไดด้ าเนินการหรือไม่  

3. สอบถามเร่ืองผลกระทบต่อตลาด LNG ในภูมิภาคเอเชียจากการท่ีสหรัฐฯและจีนท าสัญญาทางการ
คา้โดยจีนจะน าเขา้ LNG จากสหรัฐฯในปริมาณมากเพื่อลดการขาดดุลสินคา้เกษตร 

4. Ethane และ Methane ภายหลงัผา่นกระบวนการโรงแยกก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนเท่าไหร่ 

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. บริษทัไดว้างระบบและมีการตรวจสอบการคดัเลือกคู่คา้ท่ีสนใจเปิดกิจการ Café Amazon ใหมี้ความ

โปร่งใสหรือไม่ 
2. ปตท. มีโครงสร้างหรือมีแผนการท่ีจะสร้างรายไดแ้ละก าไรซ่ึงจะมาจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้

หลงัจากท่ี PTTOR ได ้Spin off ออกไปอยา่งไร และการ Spin off ของ PTTOR จะมีผลกระทบกบัผู ้
ถือหุน้ท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในอนาคตอยา่งไร  

ประธานฯ ขอใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงประเด็นต่างๆท่ีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูช้ี้แจงเร่ือง
แนวโนม้ก าไรของบริษทั ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริษทั 

2. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูช้ี้แจงในเร่ืองงบการเงิน 
3. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ

เป็นผูช้ี้แจงเร่ือง ปตท.สผ. และ LNG 
4. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายเป็นผูช้ี้แจงเร่ือง 

PTTOR 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี  

1. แนวโนม้ผลก าไรของปตท. ใน 3 ปีขา้งหนา้นั้นข้ึนกบัปัจจยัดา้นราคาน ้ามนั ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์

(Spread) รวมถึง stock gain/loss ในขณะนั้น ทั้งน้ี ปตท.มีแผนในการลงทุนประมาณ 200,000 ลา้น

บาท ในระยะ 3-5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงผลตอบแทนจะข้ึนกบัปัจจยัดงัท่ีไดช้ี้แจง 

2. การบริหารจดัการค่าบริจาค การกุศล สนบัสนุนกีฬาและการศึกษาของปตท. นั้น ปตท. จะพิจารณา
จากการบริจาค การกุศลดงักล่าวจะตอ้งส่งผลต่อภาพลกัษณ์ ปตท. ท่ีดี และต่อสังคมชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง รวมถึงพิจารณาประกอบการของ ปตท. และน าเสนอบอร์ด ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมติั  

3. การเดินทางศึกษากิจการพลงังานประจ าปีของกรรมการ เป็นการเดินทางทั้งคณะเพื่อเป็นการเปิด

วสิัยทศัน์ โลกทศัน์ของกรรมการใหส้ามารถน ามาเสนอในการก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจ ให้

ความเห็นเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพสร้างความมัน่คงของพลงังานในประเทศ 

เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความช านาญแตกต่างกนั รวมทั้งปัจจุบนัเทคโนโลยี
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เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปศึกษาเดินทางต่างประเทศเพื่อน ามาพฒันาและ

ปรับปรุงองคก์รใหก้า้วทนัส่ิงแวดลอ้มต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ  

4. โครงสร้างราคาก๊าซฯ ท่ีจะขายให ้PTTGC ภายหลงัจากท่ีราคาก๊าซฯจากแหล่งเอราวณัและแหล่ง

บงกชมีราคาลดลงจะตอ้งหารือระหวา่งผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติและผูซ้ื้อ Ethane เพื่อน าไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบอีกคร้ัง 

5. สัดส่วนของก๊าซ Methane และก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นกระบวนการแยกก๊าซฯแลว้ซ่ึงไดแ้ก่ Ethane 

Butane และ Propane ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีหนา้ 33 และ 34  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน ช้ีแจงดงัน้ี 
1. การบนัทึกบญัชีทั้งในส่วนของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีท่ี

บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัโดยมีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบ 

2. ค่าใชจ่้าย Operating Expense ท่ีเก่ียวกบัเงินบริจาครวมถึงค่าใชจ่้าย ยกตวัอยา่งเช่นค่าท่ีใชจ่้ายใน

เดินทางไปศึกษากิจการพลงังานของกรรมการจะถูกบนัทึกอยูใ่นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่น

หมายเหตุประกอบงบในหนา้ 167 ของรายงานทางการเงิน 

3. การจ่ายเงินปันผล ปตท. จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม ดงันั้น การ Spin off ของ 

บริษทั PTTOR ซ่ึงปัจจุบนั ปตท. ถือหุน้ 100% จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ 

ปตท. เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทั PTTOR ถูกรวมอยูใ่นงบการเงินรวม  

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ ช้ีแจงดังนี ้
1. ปตท.สผ.สามารถประมูลแหล่งเอราวณัและบงกชไดใ้นราคาต ่าเน่ืองจากการลงทุนลดลงจึงมีตน้ทุน

ต ่าลง ส่งผลใหร้าคาก๊าซธรรมชาติภายใตส้ัญญา PSC (Production Sharing Scheme) ถูกลง ซ่ึงราคา

ก๊าซฯจะถูกส่งผา่นไปในราคาขายก๊าซฯท่ีขายใหแ้ก่โรงไฟฟ้า ส่งผลใหร้าคาค่าไฟฟ้าหรือค่า Ft ลดลง 

อยา่งไรก็ตามราคาขายก๊าซฯ และค่าไฟฟ้าอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ในขณะเดียวกนัราคาก๊าซ

ธรรมชาติท่ีส่งให้โรงแยกก๊าซฯเพื่อเป็นวตัถุดิบใหก้บัธุรกิจปิโตรเคมีก็ไดรั้บประโยชน์เช่นกนั ส่งผล

ใหธุ้รกิจปิโตรเคมีมีความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งมีผลิตภณัฑข์องโรงแยกฯ เช่น 

ก๊าซหุงตม้ LPG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัท่ีขายเป็นเช้ือเพลิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ทั้งผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

2. ตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้มา ราคา LNG ปรับเพิ่มข้ึนจากการท่ีประเทศจีนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภครายใหม่ มีการ

น าเขา้ LNG จ านวนมากและจากนโยบายการลดการใชถ่้านหินโดยเปล่ียนมาใชก้๊าซธรรมชาติ

ทดแทน จึงมีผลกระทบต่อทั้งราคาถ่านหินและราคา LNG แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก แหล่ง LNG ใน

โลกยงัมีอยูจ่  านวนมากประกอบกบัการคิดคน้เทคโนโลยขีองประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลใหต้ลาด 

LNG ในปัจจุบนัเป็นตลาดของผูซ้ื้อ เน่ืองจากมีอุปทาน LNG จ านวนมาก แต่ภายหลงัจาก 4 - 5 ปีน้ี 
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ราคา LNG มีแนวโนม้ราคาท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการลงทุนในแหล่งผลิต LNG แหล่งใหม่ๆมีจ านวนไม่

มาก ดงันั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพพลงังาน ปตท. จึงก าหนดยทุธศาสตร์การลงทุน LNG ในลกัษณะ

เป็น Value chain รวมถึงการลงทุนใน Upstream ดว้ย 

3. ส าหรับราคา LNG ท่ีใชร้าคาถ่านหินเป็นราคาอา้งอิง ซ่ึงบริษทั Shell ไดริ้เร่ิมใชน้ั้น ปตท.จะติดตาม

และศึกษาผลกระทบต่อไป   

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย เรียนช้ีแจงเร่ืองการคดัเลือกผูส้มคัรแฟรนไชส์ 
คาเฟ่อเมซอนวา่ บริษทัมีระบบการคดัเลือกผูส้มคัรแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนอยา่งโปร่งใสโดยเปิดใหผู้ส้นใจ
สมคัรผา่นเวบ็ไซตแ์ละเขา้ระบบจดัตามล าดบั(คิว) จากนั้นจึงส่งทีมงานเพื่อส ารวจความเหมาะสมของท่ีตั้ง
และเขา้สู่กระบวนการพิจารณาคดัสรร โดยมีกรรมการร่วมพิจารณาจากหลายหน่วยงาน ปัจจุบนัระบบคิวใช้
เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึง ปตท.อยูร่ะหวา่งการจดัสรรเพิ่มก าลงัเจา้หนา้ท่ีส ารวจเพื่อใหส้ามารถด าเนินการ
พิจารณาและตอบกลบัไดเ้ร็วข้ึน 
Mr. Bhasant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ ใหค้วามเห็นดงัน้ี 

1. กล่าวช่ืนชมโครงการคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาสและขอให ้ปตท. พิจารณาเขา้ร่วมดชันี SET 

Well-Being Index (SETWB) รวมทั้งกล่าวช่ืนชม ปตท. ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัใน SET CLMV และ 

SET NEXT พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชมผลประกอบการของ ปตท. อตัราส่วนทางการเงินอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

และอยูใ่น TOP Quartile 

2. เสนอแนะให ้ปตท.มีการลงทุนเพิ่มข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ายไดเ้พิ่มข้ึน และควรระมดัระวงัในส่วนของ cost 

of good sold โดยใหพ้ิจารณาวา่มี Margin เพียงพอ 

3. แนะน าการบริหาร cashflow  

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. ในหวัขอ้ 33 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ของรายงานทางการเงิน ซ่ึงระบุเป็นรายไดธุ้รกิจ

เสริมและอ่ืนๆนั้นประกอบดว้ยธุรกิจอะไรบา้ง  

2. สาเหตุท่ีเงินปันผลในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 มากมีสาเหตุจากอะไร 

3. รายการ อ่ืนๆ จ านวนประมาณ 8,000 ลา้นบาท ท่ีปรากฏในขอ้ 34 รายไดอ่ื้น ของรายงานทางการเงิน 

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

นายสิทธิโชค บุญวณชิย์ ผูถื้อหุน้ ใหค้วามเห็นวา่ขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเร่ืองคดีความของบริษทั GGC ให้
เหมาะสม อยา่ใชอ้ารมณ์และขอใหค้ณะกรรมการตอบค าถามเพื่อไม่กระทบต่อรูปคดี 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. กล่าวช่ืนชมการแสดงจาก Barista ผูพ้ิการทางสายตาและผูพ้ิการทางการเรียนรู้ และกล่าวช่ืนชมการ

น าเสนอขอ้มูลตามท่ีแสดงภาพบนจอวา่มีความชดัเจนดีมาก 
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2. สอบถามเร่ืองนยัส าคญัของ Key Audit Matter 4 รายการ ไดแ้ก่ 1.)  การประมาณการปริมาณส ารอง

ปิโตรเลียม 2.)  การประมาณค่าร้ือถอนจากอุปกรณ์การผลิต  3.) การซ้ือธุรกิจ 4.) การขายธุรกิจ ท่ี

ปรากฎในรายงานผูส้อบบญัชี 

3. แนวทางในการบริหารการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนซ่ึงปรากฎในงบกระแสเงินสด (หนา้ 17 

รายงานทางการเงิน) จ านวน 30,000 ลา้นบาท  และ 20,000 ลา้นบาท ในปี 2560 และปี 2561 

ตามล าดบั  

4. ขอใหผู้บ้ริหารช้ีแจงเร่ืองความล่าชา้จากแผนการด าเนินงานในการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน ้ามนั 

(ยอ่หนา้สุดทา้ยหนา้ 63 ในรายงานทางการเงิน) และผลกระทบต่อ ปตท.  

5. แนวทางในการบริหารและลดความเส่ียงท่ีเกิดจาก Stock Loss  

6. นโยบายการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศท่ีใหสิ้ทธิการยกเวน้ภาษี (Tax Heaven Country) 

เช่น British Virgin และหมู่เกาะเคยแ์มน  

นายอธิวฒัน์ พฒันชัยภูวนนท์ ผูถื้อหุ้น สอบถามดงัน้ี 
1. เป้าหมายธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัของ ปตท.ทั้งในส่วนท่ีด าเนินการเอง Company Own Company 

Operate  (COCO) กบั Dealer Own Dealer Operate (DODO) เป็นอยา่งไร 

2. มีแผนธุรกิจในการ Spin off  Jiffy ให้เป็น Stand Alone Business หรือไม่และมีเป้าหมายด าเนินการ

อยา่งไร   

3. เป้าหมายการขยายร้าน Café Amazon ภายนอกสถานีบริการน ้ามนักบัร้าน Stand Alone และธุรกิจน้ี

จะสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มธุรกิจ Non-Oil อยา่งไร 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินช้ีแจงเร่ืองรายงานทางการเงิน ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายช้ีแจงเร่ืองการปรับโครงสร้าง PTTOR และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญเป็นผูช้ี้แจงผูถื้อหุ้นเร่ือง Stock loss ดงัน้ี 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน ช้ีแจงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน ดงัน้ี 
1. ปี 2560 ปตท.ไดรั้บเงินปันผลจากการถือหน่วยลงทุนใน Energy and Petrochemical Index Fund 

(EPIF)  และไดด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ของ กลต. ท่ี

ก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยหา้มถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน จึงท า

ใหใ้นปี 2561  ปตท. ไม่มีการรับเงินปันผลรับจาก EPIF   

2. รายไดอ่ื้นในหมวด “อ่ืนๆ”  ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34  ของรายงานทางการเงินมาจาก

รายไดจ้ากการเติมน ้ามนัอากาศยานและก าไรจากการซ้ือกิจการเป็นตน้  ส าหรับหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 33 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ในส่วนท่ีเป็น “รายไดจ้ากธุรกิจเสริม” ส่วนใหญ่

มาจากผลิตภณัฑ ์Non-Oil ส่วน “รายไดจ้ากการใหบ้ริการ” ส่วนใหญ่มาจากค่าผา่นท่อของ ปตท สผ. 

ซ่ึงมีธุรกิจใหบ้ริการท่อส่งก๊าซฯในพม่า และส าหรับรายได ้“อ่ืนๆ” เป็นรายไดจ้ากค่าสาธารณูปโภค 
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3. Key Audit Matter เป็นส่ิงท่ีผูต้รวจสอบบญัชีจะดูวา่ในแต่ละธุรกิจมีประเด็นท่ีมีนยัส าคญัต่อการ

ด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยของ ปตท. ผูส้อบบญัชีไดก้ าหนดไว ้4 เร่ืองดว้ยกนั คือ การ

ประมาณการส ารองปิโตรเลียม การประมาณหน้ีสินร้ือถอนการผลิต การซ้ือธุรกิจจากการปตท. สผ. 

เขา้ซ้ือสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มในแหล่งบงกช การขายธุรกิจจากการขายธุรกิจน ้ามนัไปยงั PTTOR  

เน่ืองจากผูส้อบบญัชีเห็นวา่การประมาณการตวัเลขดงักล่าวของบริษทัตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญใน

การจดัท าตวัเลขและสมมติฐานค่อนขา้งมาก ดงันั้นผูต้รวจสอบบญัชีจึงใหค้วามส าคญัในการ

ตรวจสอบรายการ นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบบญัชียงัไดมี้การระบุวธิิการตรวจสอบรายการอีกดว้ย    

4. ในปี 2560 รายการขาดทุนดอ้ยค่าสินทรัพย ์เกิดจากการแปลงหน้ีเป็นทุนของธุรกิจถ่านหินจากการ

ดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นของ PTTER และ PTTGM 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย ช้ีแจงในเร่ืองธุรกิจน ้ามนั ดงัน้ี 
1. เป้าหมายธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัยงัคงสัดส่วนสถานีบริการน ้ ามนัท่ีบริหารโดย Dealer (DODO) ท่ี 

ร้อยละ 80 โดยการด าเนินการเองเป็นการสร้างมาตรฐานและใชเ้ป็นขอ้ก าหนดส าหรับการด าเนินการ

ของ Dealer ดงันั้นนโยบายการขยายสถานีบริการน ้ามนัจะยงัคงเนน้ไปท่ี Dealer เช่นเดิม  

2. ปตท. ยงัไม่มีนโยบายในการ Spin off  Jiffy 

3. ปัจจุบนัมีร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการน ้ ามนัประมาณ 1,600 กว่าแห่งและนอกสถานี

บริการน ้ ามนัประมาณ 600 – 700 แห่ง โดยมีแผนการขยายร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอก

สถานีบริการน ้ ามนั แต่ทั้งน้ีอตัราการขยายสาขานอกสถานีบริการน ้ ามนัสูงกว่าเน่ืองจากการขยาย

สาขาในสถานีบริการนั้นข้ึนอยูก่บัจ  านวนการขยายสถานีบริการน ้ ามนั ทั้งน้ี ไดมี้การขยายสาขาคา

เฟ่อเมซอนไปยงัต่างประเทศกวา่ 200 แห่งดว้ย 

4. ความล่าชา้ในการด าเนินการน า PTTOR เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ตามท่ีเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. 

ไดมี้การโอนธุรกิจน ้ ามนัให้แก่ PTTOR เรียบร้อยแลว้ แต่ ปตท. จะตอ้งโอนทรัพยสิ์น โอนสัญญา 

และโอนตวัคู่คา้จากบริษทั ปตท. มายงั PTTOR จ านวนมาก  โดยด าเนินการโอนไปแลว้ร้อยละ 80 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ  อยา่งไรก็ตามความล่าชา้น้ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจน ้ ามนัทั้งน้ีผลการด าเนินงาน ปตท. ไดร้วมผลการด าเนินการ PTTOR เรียบร้อยแลว้ 

เน่ืองจาก ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี 
1. ปตท. ไดมี้การบริหารจดัการ Stock gain/loss โดยจดัตั้งทีม PRISM เพื่อบริหารจดัการความเส่ียงดา้น

ราคาท่ีเช่ือมโยงกนัในระดบักลุ่ม ปตท.  และติดตามสถานการณ์ตลาดอยา่งใกลชิ้ดและลดความเส่ียง

ท่ามกลางความผนัผวนของตลาด อยา่งไรก็ตาม ราคาน ้ามนัข้ึนหรือลง ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัโดย

ปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละเงินกองทุนในตลาดโลก (Fund flow)  อยา่งไรก็ตาม 

ปตท.มีความจ าเป็นในการเก็บส ารองน ้ามนัเพื่อเป็นวตัถุดิบในการกลัน่ และเพื่อส ารองตามกฎหมาย  
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2. ปตท.มีนโยบายการท่ีจะไม่จดทะเบียนตั้งบริษทัลูกในประเทศท่ีไม่เก็บภาษี (Tax heaven 
country) รวมทั้งกิจการส ารวจและผลิตมีนโยบายการท่ีจะไม่จดทะเบียนตั้งบริษทัลูกในประเทศ
ท่ีเป็น Tax Haven เช่นกนั อยา่งไรกต็ามกิจการส ารวจและผลิตปัจจุบนัเหลือเพียงบริษทัลูกของ 
ปตท.สผ. ท่ีเกิดจากกระบวนการควบรวมและเขา้ซ้ือกิจการเป็นหลกั  

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 1  อีกหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆอีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2561 รับทราบแผนการ
ด าเนินงานในอนาคต และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 22,692,693,660  99.8416 
2.  ไม่เห็นดว้ย 584,000 0.0026 
3.  งดออกเสียง 34,407,514 0.1514 
4. บตัรเสีย 989,710 0.0044 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 2,030,763,460 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
ประธานฯขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานปี 2561 ตามงบการเงินรวม ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ 119,684 ลา้นบาท คิดเป็น 

4.15 บาท/หุน้ 
 โดยไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยัจ านวน 23 ลา้นบาท 
 ส าหรับส ารองตามกฎหมาย ปตท. ไดจ้ดัสรร ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดแลว้ 
 ปตท. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 ท่ีอตัรา 2.00 บาท/หุ้น จ านวนเงินรวม

ทั้งส้ินประมาณ 57,126 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Payout ratio) ท่ีร้อยละ  
48.2 ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา (ปี 2560 ร้อยละ 42.8)  

ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี  2561 และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2561 ในอตัรา 2.00 บาทต่อหุน้ แบ่งเป็น 
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1. เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอตัรา 0.80 บาท
ต่อหุน้ ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ดงัน้ี 
o ก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเวน้ภาษี จ  านวน 

0.45 บาท/หุน้ 
o ก าไรจากเงินปันผลรับจากบริษทั ปตท.สผ. จ  านวน 0.35 บาท/หุน้ 

2. เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 ในอตัรา 1.20 บาทต่อหุ้น โดย
จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ดงัน้ี  
o ก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 23 จ านวน 0.70 บาท/หุน้ 
o ก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 0.50 บาท/หุน้ 

 ซ่ึงเงินปันผลคร่ึงหลงัของปี 2561 ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปัน
ผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ีจะจ่ายให้กบัผูถื้อหุน้ของ ปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2562  

 ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือให้ขอ้คิดเห็นหรือไม่ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ บ ารุงพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. มาตรา 115 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน ก าหนดวา่บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดโ้ดยไม่

ตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้หากบริษทัไม่มีการขาดทุนก าไรสะสม ส าหรับจ านวนและความเหมาะสมของ

เงินปันผลท่ีไม่ใช่ระหวา่งกาลเป็นสิทธิในพิจารณาและการอนุมติัของผูถื้อหุ้น ไม่ใช่การจดัสรรของ

กรรมการ 

2. สอบถามส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินใชม้าตรฐานทางบญัชีฉบบัใดเป็นระบบจีเอพีของสหรัฐอเมริกา

หรือระบบมาตรฐาน IFRS ของยโุรป 

3. ขอใหค้ณะกรรมการใชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการตามหลกั Duty of Loyalty และ Duty of Care 

ตามมาตรา 85 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน ในการรักษาประโยชน์ของบริษทัและการด าเนินงานดว้ย

ความสุจริต ทั้งในเร่ืองการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการและในการก ากบัดูแล

เร่ืองเงินบริจาค 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ เสนอแนะเร่ืองแนวทางการลดภาษีท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูถื้อหุน้ต่างประเทศใน
การจ่ายปันผลระหวา่งกาลโดยการใช ้Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ส าหรับรายไดท่ี้ในกิจการ
ไดรั้บการส่งเสริมจาก BOI 

นายดิเรก  คุณวุฒิวานิช  ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองการจ่ายเงินปันผลของปตท. นั้นจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปตท. หรือจากงบการเงินรวม  
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นายชลวชิช์ บุญอาภา ผูถื้อหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิและใชเ้วลาในการแสดงความคิดเห็น
และสอบถามอยา่งเหมาะสม อยูใ่นวาระและเคารพกติกาเร่ืองการบริหารเวลา 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน เรียนช้ีแจงวา่การจ่ายปันผลพิจารณาจากงบการเงินรวม ซ่ึงในการพิจารณาวา่ผล
การด าเนินการของบริษทัลูกใดจะน ามารวมอยูใ่นงบการเงินรวมบา้งนั้น นอกเหนือจากใชเ้กณฑร้์อยละการถือหุน้
และยงัพิจารณาถึงอ านาจในการควบคุมอีกดว้ย เช่นกรณี PTTEP PTTGC และบริษทั Thaioil ซ่ึงแมว้า่ ปตท.ถือ
หุน้ไม่ถึงร้อยละ 50 แต่มีอ านาจในการควบคุมบริษทั จึงน าผลประกอบการมารวมในงบการเงินรวมของ ปตท. 
ดว้ย ส าหรับการพิจารณาจ านวนเงินปันผลจะพิจารณาจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่การพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากก าไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะ กรณีท่ีงบการเงินเฉพาะไม่ติด
ลบจึงจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้

 ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 2  อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

 มติทีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี  2561 และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2561 ในอตัรา 2.00 บาทต่อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 22,737,121,448 99.9947 
2.  ไม่เห็นดว้ย 423,650 0.0019 
3.  งดออกเสียง 517,356 0.0023 
4. บตัรเสีย 259,710 0.0011  

 หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 9,647,280 หุน้ 
 
ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ประจ าปี 2561 และ 2562 

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

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2561 ก าหนดใหส้ านกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน   มีหนา้ท่ีและอ านาจตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็น
ต่อผลของการตรวจสอบ ตามกฎหมายวนิยัการเงินการคลงั 

 ตามพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ สตง. หรือผูส้อบบญัชีท่ี สตง. 
เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบตามนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 

 ดงันั้น ปตท. เป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงตอ้ง
ให ้สตง. ตรวจสอบรายงานการเงิน 

 ด้วย พ.ร.บ. สตง. 2561 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้บญัญติัมาตรา 55 โดยมี
สาระส าคญัวา่ ห้ามผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดินหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีผูว้า่การฯ มอบหมาย ด าเนินการสอบบญัชี
โดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ ดงันั้น ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ปตท. ประจ าปี 2561 จึงเป็นการแต่งตั้ง สตง. เป็นผูส้อบบญัชี โดยไม่มีค่าสอบบญัชี 

 ต่อมา ปตท. ได้ส่งหนังสือท่ี 80000001/669 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ถึงส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อหารือเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี อาทิ ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ี
พกั วา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ี สตง. ห้ามเรียกเก็บตามมาตรา 55 หรือไม่ ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา่
บทบญัญติัตามมาตรา 55 จ ากดัอยูแ่ต่เฉพาะค่าใชจ่้าย “อนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์” เท่านั้น หากมี
ค่าใชจ่้ายใดท่ีไม่มีลกัษณะเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ยอ่มสามารถเรียกเก็บได ้ส าหรับค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ียกตวัอย่างมาขา้งตน้นั้นถือว่ามีลกัษณะเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ เน่ืองจากเป็นการจ่ายให้แก่
เจา้หนา้ท่ี สตง. โดยตรง เสมือนหน่ึงเป็นพนกังานของหน่วยรับตรวจ 

 ส าหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น สตง. มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไดต้ามมาตรา 32(3) เน่ืองจาก
เป็นการใหบ้ริการการตรวจสอบบญัชีโดยหน่วยงานรัฐ ดงันั้น สตง. จึงไดมี้หนงัสือแจง้ค่าธรรมเนียมการ
ปฏิบติังานสอบบญัชี ปี 2561 มายงั ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 

 โดย สตง. เสนอค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานสอบบญัชี ปี 2561 จ านวน 4,700,000 บาท ประกอบดว้ย ค่า
สอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 760,000 เท่ากบั ปี 2560 และค่าตรวจสอบงวดปี 2,420,000บาท เท่ากบั
ปี 2560 เช่นกนั 

 ส าหรับปี 2562 สตง. ไดเ้สนอค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานสอบบญัชีจ านวน 4,000,000 บาท ประกอบดว้ย 
ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 650,000 และค่าตรวจสอบงวดปี 2,050,000 บาท รวมแลว้ลดลงจาก
ปีก่อน 700,000 บาท เน่ืองจากโอนขายหน่วยธุรกิจน ้ามนัให ้PTTOR 

 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง สตง. เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. และค่าธรรมเนียมการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีดงักล่าว ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เสนอ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลา
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บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 
และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามล าดบั ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ 
 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายเฉลมิพล ไวทยางกูร ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นงบดุลไดเ้น่ืองจากบริษทัไม่ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ละ

เพิ่งไดรั้บรายงานทางการเงินในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

2. สอบถามส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินถึงหลกัเกณฑใ์นการแสดงเอกสารงบดุลท่ีปรากฎเพียง 10 หนา้ใน

รายงานทางการเงิน 

3. สอบถามส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินถึงมาตรฐานในการตรวจสอบงบดุลโดยเฉพาะงบการลงทุนใน

ต่างประเทศท่ีอาจมีมาตรฐานทางการบญัชีท่ีต่างจากประเทศไทย  

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงค่าสอบบญัชีของบริษทัในเครือประจ าปี 2562 จะเป็นจ านวนมาก
หรือนอ้ยกวา่ค่าสอบบญัชีจ านวน 135.5 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงปรากฎในหนา้ 200 ของรายงานทางการเงิน 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองหลกัปฏิบติัของบริษทัทัว่ไปในเร่ืองระยะเวลาในการใชผู้ส้อบ
บญัชีภายนอก 

ประธานฯ ช้ีแจงผูถื้อหุน้ถึงเร่ืองงบดุลท่ีสอบถามวา่เป็นประเด็นนอกเหนือจากวาระท่ี 3 แต่จะมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัติดต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองหนงัสือรายงานทางการเงินอีกคร้ัง และขอใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินช้ีแจงผูถื้อหุน้ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ช้ีแจงเร่ืองมาตรฐานการสอบบญัชี ดงัน้ี 
1. ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบวา่บริษทัหรือหน่วยงานรับตรวจไดป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานทางบญัชีหรือไม่ ส าหรับเร่ืองจ านวนหนา้รายงานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เป็นเร่ืองของมาตรฐานทางบญัชี ซ่ึงบริษทั ปตท. ไดจ้ดัท ารายงานทางบญัชีตรงตามมาตรฐานแลว้ 

2. ในกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินได้

พิจารณาจากหลกัการและเหตุผล ความครบถว้นและถูกตอ้งของการอนุมติัรายการ ตลอดจนความ

เหมาะสม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน เรียนช้ีแจงเร่ืองค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 วา่ปตท.ยงัไม่สามารถสรุปจ านวนค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษทัในเครือได ้เน่ืองจากหลายบริษทัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาค่าสอบบญัชี 

นางวนัทนีย์ จารึก เลขานุการบริษทั กล่าวขออภยัผูถื้อหุน้และไดเ้รียนช้ีแจงเร่ืองหนงัสือรายงานประจ าปี รายงาน

ทางการเงิน และรายงานความย ัง่ยนืวา่ในปีน้ี ปตท.ไดจ้ดัท า QR Code  เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี รายงาน
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ทางการเงินและรายงานความย ัง่ยนื พร้อมทั้งไดด้ าเนินการส่งรายงานทั้ง 3 ฉบบัในรูปแบบซีดีไปพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุม นอกจากน้ีไดจ้ดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจ านง  แต่มีความล่าชา้เน่ืองจากเล่มรายงาน

ประจ าปีแลว้เสร็จภายหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการส่งหนงัสือเชิญประชุมออกใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 3  อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้

ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม  

อนุมติัแต่งตั้ง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจ าปี 2562 และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000บาท และ 4,000,000 บาท 
ตามล าดบั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ 
ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,735,679,829 99.9882 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,195,230 0.0053 
3.  งดออกเสียง 733,906 0.0032 
4.  บตัรเสีย 741,210 0.0033  

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 28,011หุน้ 
 
ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
  ในปัจจุบนั บริษทัมหาชนจ ากดัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ โดยตอ้ง

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ค  าช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ลงวนัท่ี  23 กนัยายน พ.ศ. 2559  
 (3) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 
ทั้งน้ี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดในค าช้ีแจงวา่ หากบริษทัมหาชนจ ากดัใดตอ้งการ

ใหมี้การจดัการประชุมผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใหก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัมหาชนจ ากดันั้น 
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ด้วยเหตุน้ี เพื่อให้ ปตท. สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ปตท. จึง
เห็นสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของ ปตท. ขอ้ท่ี 43 และ 44  ดงัน้ี 

 
ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข  

ข้อ 43  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย
ทุก ๆ เดือน ณ สถานท่ีตามแต่คณะกรรมการจะได้
ก าหนด  ให้ประธานกรรมการ หรือผู ้ซ่ึงประธาน
กรรมการมอบหมายเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  
ถ้ากรรมการตั้ งแต่สอง (2) คนข้ึนไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมายก าหนดวนัประชุมภายใน
สิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ข้อ 43  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
อย่ า งน้อย ทุก  ๆ  เ ดือน  ณ  สถาน ท่ีตามแ ต่
คณะกรรมการจะได้ก าหนด  ให้ประธาน
กรรมการ หรือผูซ่ึ้งประธานกรรมการมอบหมาย
เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  ถ้ากรรมการ
ตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้ง
ประธานกรรมการมอบหมายก าหนดวนัประชุม
ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 
     ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุม 
อาจก าหนดให้จดัการประชุมกรรมการผ่านส่ือ
อิ เล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีท่ี มีการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้
กรรมการโดยตรง โดยบุคคลน าส่งแล้วแต่ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจะเห็นสมควร เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนด
วนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
 

ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรง 
โดยบุคคลน าส่งแลว้แต่ประธานกรรมการหรือผู ้
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจะเห็นสมควร เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อ่ืนและ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
     ใ น ก า ร จั ด ส่ ง ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ รวมทั้ งเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู ้
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ซ่ึงไดรั้บมอบหมายอาจจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ในการน้ี ผูมี้หน้าท่ีจดัการประชุมต้อง
จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ
จดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้                                                                       

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือให้ขอ้คิดเห็นหรือไม่ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีค  าถาม
และขอ้เสนอแนะ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม 
อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ขอ้ 43 และขอ้ 44 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้มี

มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,735,801,861 99.9888 
2.  ไม่เห็นดว้ย 488,500 0.0021 
3.  งดออกเสียง 1,809,114 0.0080 
4.  บตัรเสีย 250,710 0.0011 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 10 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2562 
ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

 1. นายวชิยั  อศัรัสกร                เป็นประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
        2. นายสมศกัด์ิ  โชติรัตนะศิริ   เป็นกรรมการ 
        3. นายจุมพล    ริมสาคร    เป็นกรรมการ 

ขอให ้นายวชิยั  อศัรัสกร ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายวชิยั  อศัรัสกร  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนใชแ้นวปฏิบติัเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. 
ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั อาทิ 
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 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และบริษทัชั้นน าทั้งระดบัประเทศ และ
ระดบัโลก 

 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 
 -  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 -  ผลประกอบการ 
 -  ขนาดธุรกิจ 
 -  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. 
 -  ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2562 

  กรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
- ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่ากบัอตัราเดิม โดยประธานกรรมการไดรั้บ
เป็นสองเท่าของกรรมการ (จากเดิมประธานฯ ไดรั้บมากกวา่กรรมการร้อยละ25) 

- เบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม   เพิ่มข้ึนจาก 50,000 เป็น 60,000บาท โดยประธานฯ 
ไดรั้บมากกวา่กรรมการร้อยละ 25โดยจ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน  ในกรณีมี
เหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง แต่ตอ้งไม่เกิน 15คร้ังต่อปี (จากเดิม จ ากดัการจ่าย
เบ้ียประชุมไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน)           

 เบ้ียประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ดงัน้ี 
          1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

-  ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท เท่ากบัอตัราเดิม โดยประธานกรรมการไดรั้บเท่ากบั
กรรมการ (จากเดิมประธานฯ ไดรั้บมากกวา่กรรมการร้อยละ25) 

            -  เบ้ียประชุมเพิ่มข้ึนจาก คร้ังละ 15,000 เป็นคร้ังละ 45,000 บาท  เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม  
              โดย ประธานฯ ไดรั้บมากกวา่กรรมการร้อยละ 25 
              และเลขานุการฯ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม) 

           2.  ส าหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ท่ีอาจมีการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 

       -  ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม 
 -  เบ้ียประชุมเพิ่มข้ึนจาก คร้ังละ 24,000เป็น 30,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดย
ประธานฯ ไดรั้บมากกวา่กรรมการร้อยละ 25 

 ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี 
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 2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2562 
 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 2562  ตามผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของ 

ปตท. เป็นอตัราเงินโบนสัเท่ากบั 0.05% ของก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562  และใหค้  านวณจ่ายตามระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งโดยขอเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีก าหนดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน เป็นไม่เกินวงเงิน  
60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะไดรั้บโบนสัสูงกว่ากรรมการ ในอตัรา
ร้อยละ 25 
ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือให้ขอ้คิดเห็นหรือไม่ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
1. เบ้ียประชุมประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยควรมากกวา่กรรมการ 

2. เสนอใหป้รับโบนสัคณะกรรมการจากท่ีก าหนดร้อยละ 0.05 ของก าไรสุทธิเป็นร้อยละ 0.20 ของก าไร

สุทธิ และไม่ควรก าหนดเพดานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการและสอดคลอ้งกบั 

แนวปฏิบติัของบริษทัใน Fortune 500 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี  
1. กรณีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทั ปตท. จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ยหรือไม่ 

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการใชเ้กณฑ์อะไรในการพิจารณาเน่ืองจากปัจจุบนัมีการแยก บริษทั 

PTTOR ออกไปการเพิ่มค่าตอบแทนจึงไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีลดลง   

3. มีการก าหนดเพดานจ านวนกรรมการของ ปตท รวมทั้งบริษทัลูกหรือไม่ 

นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. จ านวนค่าใชจ่้ายในเร่ืองค่าตอบแทน เบ้ียประชุมและโบนสักรรมการประจ าปี 2561  

2. เหตุผลในการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562  

นางนงลกัษณ์ ธรรมอารี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่กรรมการรับเงินเดือนและเบ้ียประชุมในทุกต าแหน่งท่ีตนเองเป็น
คณะกรรมการหรือไม่ 

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. มีหลกัเกณฑใ์นการใหค้่าตอบแทนคณะกรรมการอยา่งไร หากใชเ้กณฑค์วามรับผดิชอบก็จะเป็นการขดั

กบัความรับผดิชอบท่ีลดลงเน่ืองจากการท่ีธุรกิจน ้ามนัแยกออกไปเป็นบริษทั PTTOR 
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2.  การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการควรจ ากดัใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงบริษทัเดียว เพื่ออุทิศเวลา ความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รสูงสุด   

3. ขอใหพ้ิจารณาทบทวนหลกัเกณฑใ์นการจ่ายโบนสักรรมการใหเ้หมาะสม 

นายปารินทร์ การุณยธร ผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการไม่สูงเกินไปเม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการกบัผลประกอบการ

ของ ปตท. และในเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการน้ีกระทรวงการคลงัไดมี้การก าหนดเป็นหลกัเกณฑไ์วอ้ยูแ่ลว้ 

2. ขอใหช่้วยกนัรักษาบรรยากาศในการประชุม ไม่ควรโจมตีท่ีตวับุคคล 

Mr. Basant Kumar Dugar   ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นวา่ควรจดัใหมี้ longevity package และการท าประกนัการ
รับผดิใหแ้ก่คณะกรรมการ การจดัใหก้ารประกนัภยัจากการโจมตีดา้นไซเบอร์ และจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่
กรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวชิยั  อศัรัสกร  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูช้ี้แจง  

 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ช้ีแจงผูถื้อหุ้น ดงัน้ี      
1. ภารกิจของบริษทั ปตท.ไม่ไดล้ดนอ้ยลงไปภายหลงัการแยกธุรกิจน ้ามนัออกเป็นบริษทั PTTOR เน่ืองจาก

ปตท.เองจะตอ้งมีภารกิจในดา้นการก ากบัดูแลบริษทัลูกท่ีเขม้ขน้มากข้ึนเช่นกนัโดยเฉพาะการก ากบัใน

ดา้นการลงทุน อีกทั้ง Operation ท่ีส าคญัเช่นธุรกิจก๊าซธรรมชาติยงัอยูก่บั ปตท. 

2. การขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในคร้ังน้ีมิไดเ้ป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ใหก้บับริษทัลูกเน่ืองจาก

บริษทัลูกไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการไปก่อนหนา้ ปตท.แลว้ นอกจากน้ี

ปตท. มิไดป้รับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2556 จึงเป็นเวลาอนัสมควรท่ีจะขออนุมติัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี 

3. ในฐานะท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ ปตท.ใชห้ลกัเกณฑก์ าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ (คนร.) ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีน ามาเสนอในคร้ังน้ีไดผ้า่นการพิจารณาจาก คนร.และ

กระทรวงการคลงัแลว้  

4. การก าหนดเงินโบนสัคณะกรรมการมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑจ์ากเดิมท่ีก าหนดเพดานโบนสัเป็น

รายบุคคลไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อคน เป็นการก าหนดเพดานของกรรมการทั้งคณะไม่ใหเ้กิน 60 ลา้นบาท 

5. ปตท.มีหลกัเกณฑจ์ ากดัการด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจ านวนภารกิจของคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจมากจึงก าหนดใหเ้ป็นกรรมการไดเ้พียงชุดเดียว ส าหรับ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอ่ืนๆก าหนดใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการไดไ้ม่เกินคนละ 2 คณะ การจดั

ประชุมของแต่ละคณะกรรมการจะข้ึนอยูก่บัปริมาณภารกิจเช่นกนั อาทิ คณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนอาจมีการประชุมเพียงปีละ 2 คร้ัง นอกจากน้ียงัมีการก าหนดจ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม 1 คร้ัง

ต่อเดือน 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5  อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,592,373,888 99.3441 
2.  ไม่เห็นดว้ย 146,980,263 0.6463 
3.  งดออกเสียง 1,672,134 0.0074 
4.  บตัรเสีย 503,690 0.0022 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 3,179,790 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายดอน วสันตพฤกษ ์      เป็นประธานกรรมการ 
 2. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล  เป็นกรรมการ 
 3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์    เป็นกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
คิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยในปีน้ี มี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช์ยั  
2. นายจุมพล ริมสาคร 
3. พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข 
4. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล  
5. นายดอน วสันตพฤกษ ์ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใส  จึงไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ท่ีครบ
วาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุม  จนกวา่การพิจารณาวาระน้ี
จะแลว้เสร็จ  
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หมวด 4 ขอ้ 32 ก าหนดวา่ กรรมการของ ปตท. ให้มีจ  านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 ขอให ้ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 - 29 - 

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสรรหาขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม 

เพื่อรับการคดัเลือกเป็น กรรมการ ปตท.  ตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึง
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา 

 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ปตท. 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
คุณสมบติั ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการ
สรรหาอยา่งครบถว้น  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจฯ 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งโดยรายช่ือ
ทั้งหมดไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจแลว้ 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  
โดยเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกอีก 1 ท่านเป็นกรรมการ ปตท. โดยกรรมการท่ีต่อวาระซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดข้องดออก
เสียงในการลงมติเลือกตนเอง 

 รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดงัน้ี  
1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ  

เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นบญัชี / การเงิน / กฎหมาย / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมพลงังาน
ปิโตรเลียม / การตลาด / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหวา่งประเทศ / เศรษฐศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / งานภาคประชาสังคม และมี ช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือ Director Pool ของ
กระทรวงการคลงัเป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ /บญัชี การเงิน/ 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2. นายจุมพล ริมสาคร รองปลดักระทรวงการคลงั   
เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นการเงิน / กฎหมาย / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือ
ก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / เศรษฐศาสตร์ และมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ Director Pool 
ของกระทรวงการคลงั 

3. พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ เสนาธิการทหารบก  
เป็นผู ้มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากับดูแล / 
รัฐศาสตร์/ความมัน่คง/การบริหารความเส่ียงในวกิฤติต่างๆ 

4. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น วิศวกรรมพลงังานปิโตรเลียม / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การ
บริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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5. นายดอน วสันตพฤกษ์ ปัจจุบนัประกอบธุรกิจส่วนตวั  
เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ / วศิวกรรมพลงังานปิโตรเลียม / การบริหารจดัการ
และบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. /ธุรกิจระหวา่งประเทศ / 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งน้ี ปตท. ไดแ้นบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไป พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุน้แลว้  

โดยบุคคลตามล าดบัท่ี 1,2,4,5 คือนายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช์ยั นายจุมพล ริมสาคร นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล  
และนายดอน วสันตพฤกษ ์เป็นกรรมการท่ีครบวาระและไดรั้บเลือกให้เสนอช่ือเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ส่วน
ล าดบัท่ี 3.พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหม่  

ประธานฯกล่าวสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม  ค าตอบ และ
ขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. กรรมการตอ้งไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2. ขอใหก้รรมการสรรหาตรวจสอบหลกัฐานในเร่ืองการขออนุญาตหรือผูบ้งัคบับญัชาไดอ้นุญาตในการด ารง

ต าแหน่งกรรมการ ปตท. ของ พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ ซ่ึงเป็นขา้ราชการประจ ายงัไม่เกษียณอายรุาชการ  

3. ขอใหพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสรรหา เรียนช้ีแจงผูถื้อหุน้วา่กรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 มีทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเสนอให ้4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงและอีก 1 

ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงกรรมการสรรหาไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

อีกทั้งไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎหมาย รวมถึงยงัไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการท่ีเสนอใหก้ลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งอีกวาระทั้ง 4 ท่านวา่ไดมี้ส่วนร่วมและไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการประชุมตลอดปี 2561

อน่ึงกรรมการช้ีแจงวา่เกณฑ์คุณสมบติักรรมการของ ปตท.ก าหนดไวเ้ขม้งวดกวา่เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

Mr. Basant Kumar Dugar   ผูถื้อหุน้ เสนอใหค้ณะกรรมการเขา้หลกัสูตรพฒันาส่งเสริมกรรมการของสถาบนั 
Institute of Management Development (IMD) 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 6  อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม 

อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการแทน ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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  (1) นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช์ยั กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,285,947,673 99.8805 
2.  ไม่เห็นดว้ย 15,768,180 0.0676 
3.  งดออกเสียง 11,991,534 0.0514 
4.  บตัรเสีย 111,200 0.005 

(2) นายจุมพล  ริมสาคร กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,102,351,407 99.0930 
2.  ไม่เห็นดว้ย 201,127,743 0.8627 
3.  งดออกเสียง 10,305,337 0.0442 
4.  บตัรเสีย 34,100 0.0001 

              (3) พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์  กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งแทน  พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,268,083,784 99.8039 
2.  ไม่เห็นดว้ย 36,903,367 0.1583 
3.  งดออกเสียง 8,518,036 0.0365 
4.  บตัรเสีย 313,400 0.0013 

(4) นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,195,221,909 99.4913 
2.  ไม่เห็นดว้ย 108,273,292 0.4644 
3.  งดออกเสียง 8,383,176 0.0360 
4.  บตัรเสีย 1,940,210 0.0083 
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(5)  นายดอน วสันตพฤกษ ์กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,106,547,936 99.1109 
2.  ไม่เห็นดว้ย 197,768,365 0.8483 
3.  งดออกเสียง 7,530,376 0.0323 
4.  บตัรเสีย 1,971,910 0.0085 

 หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม อีกจ านวน  572,288,612 หุ้น 

ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานฯ กล่าววา่ขณะน้ีไดด้ าเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งการเสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่  ทั้งน้ี การเสนอวาระ
ตอ้งมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  คือ เท่ากบั 9,520,998,750 
หุน้ จึงจะเสนอได ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืนๆแต่อยา่งใด 

ประธานฯสอบถามท่ีประชุมวา่ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงทา้ยการประชุมหรือไม่  ซ่ึง
มีค าถาม ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายนิคม ภคบัณฑุ ผูถื้อหุน้ ใหค้วามเห็นและเสนอแนะดงัน้ี 
1. บริษทัฯไดมี้การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลอยา่งโปร่งใสไวใ้นหนา้ 138 ของรายงานประจ าปี 

โดยในปี 2561 มีการจ่ายโบนสักรรมการท่ียงัด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2561 รวมทั้งส้ิน 34 ลา้นบาท 

2. เสนอแนะใหก้ าหนดวาระการรายงานการด าเนินการของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเป็นวาระ 0 เพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบระเบียบวาระ 

3. ในเร่ืองการศึกษากิจการพลงังานของคณะกรรมการบริษทันอกจากปรากฏเป็นข่าวใน website สาธารณะ

แลว้ ยงัมีเผยแพร่ในรายงานประจ าปี 

นายชนมภูมิ งามภูพนัธ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหบ้ริษทัช้ีแจงความคืบหนา้ในเร่ืองการคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

นายสมบัติ ห. เพยีรเจริญ สอบถามดงัน้ี 
1. เร่ืองการลงทุนในพื้นท่ี EEC จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวใหแ้ก่ ปตท. อยา่งไร 

2. ก าหนดการเขา้ตลาดหลกัทรัพยข์อง PTTOR และราคา IPO  

นายสิทธิโชค บุญวณชิย์ ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้สังเกตและเสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ช่ืนชมท่ีจดัใหมี้เอกสารรายงานประจ าปีอยา่งเพียงพอ ทั้งยงัจดัพิมพโ์ดยใชก้ระดาษรีไซเคิลและหมึกพิมพ์

จากถัว่เหลือง 
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2. เสนอใหมี้ยทุธศาสตร์คลงัน ้ามนัแห่งชาติท่ีจะมาช่วยบริหารความเส่ียงเร่ือง stock loss และสามารถน าส่วน

ต่างราคามาเทรดฟิวเจอร์น ้ามนั ซ่ึงรัฐจะไดรั้บประโยชน์จากการเก็บภาษีสรรพสามิต 

3. เสนอใหจ้ดัท าวดีีโอน าเสนอการทดลองของโรงเรียนก าเนิดวทิยแ์ละแบ่งปันบนยทููปหรือหนา้เวบไซตข์อง

บริษทัเพื่อให้เด็ก เยาวชนไดศึ้กษาและต่อยอด รวมทั้งเผยแพร่คุณสมบติัพนกังานท่ีตอ้งการเพื่อเป็นการ

แนะน าแนวทางใหแ้ก่เยาวชนท่ีสนใจเขา้ท างานในกลุ่ม ปตท. 

4.  เสนอใหบ้ริษทัจดัท าสวสัดิการพนกังานตามกฎหมายใหม่ในรูปแบบเครดิตผา่นบตัร PTT Blue Card โดย

ใหส้ามารถใชบ้ริการในกลุ่ม ปตท. เช่นการเติมน ้ามนั การซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นการพฒันาใหเ้กิดสังคมไร้ 

เงินสดตามนโยบายรัฐบาลได ้และอาจพฒันาต่อยอดเป็นธุรกิจรูปแบบธนาคารท่ีสร้างมูลค่าใหแ้ก่ ปตท. ได ้

พ.ต.อ. เสริมเกยีรติ บ ารุงพฤกษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. ความคืบหนา้ของการติดตามการช าระค่าเสียหายจากบริษทั ระยองเพียวริฟลายเออร์ จ  ากดั (มหาชน)

(RPC)ใหแ้ก่ ปตท. 

2. เร่ืองการพฒันาท่อส่งก๊าซฯไปยงัครัวเรือน  เพื่อทดแทนการใชถ้งัก๊าซฯ LPG 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้สังเกตและสอบถามดงัน้ี 
1. ขอ้มูลรายละเอียดของ PTTOR ในรายงานประจ าปี และรายงานทางการเงินไม่เพียงพอ ขอใหผู้บ้ริหารช้ีแจง

เพิ่มเติม 

2. สอบถามทิศทางรายไดแ้ละก าไรของ และการเติบโตของ  PTTOR รวมถึงสัดส่วนท่ีเป็นรายไดจ้ากคาเฟ่ 

อเมซอนเป็นเท่าใด 

Mr. Basant Kumar Dugar   ผูถื้อหุน้ เสนอแนะใหมี้การแจง้ข่าวแก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ Electronic News Letter 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงเร่ืองกลยทุธ์และทิศทางการลงทุนของ ปตท.ในพื้นท่ี 
EEC ดงัน้ี 

1. พฒันาเพิ่มมูลค่าปิโตรเคมีและการกลัน่ อาทิเช่นการพฒันาปรับปรุงน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพต ่า มีค่า

ก ามะถนัสูง ใหเ้ป็นน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบิน (Jet Fuel) 

2. อยูร่ะหวา่งพิจารณาเขา้ร่วมประมูลในโครงการท่าเรือน ้าลึกแหลมฉบงัและท่าเรือมาบตาพุด 

3. สร้างความมัน่คงดา้นก๊าซธรรมชาติ โดยการเช่ือมท่อส่งก๊าซฯตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั และมี

โครงการ LNG Terminal Phase 2 ท่ีบา้นหนองแฟบ ซ่ึงมีความสามารถในการแปลงสภาพ LNG 

(Regasification) ท่ี 7.5 ลา้นตนัต่อปี 

4. การขยายธุรกิจในภาคไฟฟ้า โดยการท า LNG to Power และการขยายการเติบโตธุรกิจไฟฟ้าผา่นบริษทั 

GPSC 

 

 



 - 34 - 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย ช้ีแจงเร่ืองทิศทางก าไรและ IPO ของบริษทั PTTOR 
ดงัน้ี 

1. PTTOR มีรายได ้300,000 ลา้นบาทและมีก าไร 10,000 ลา้นบาทซ่ึงเป็นธรรมชาติของธุรกิจน ้ามนัท่ีมีก าไร

นอ้ย ส าหรับหุ้น 8,000 ลา้นหุน้ (หวัขอ้ 14.10 รายงานส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ของรายงานทางการเงินหนา้ 106) เกิดจากการโอนทรัพยสิ์น ลูกคา้ คู่คา้ ธุรกิจน ้ามนัจากบริษทั ปตท. 

ไปยงั PTTOR 

2. บริษทัอยูร่ะหวา่งการยืน่เร่ืองเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเร่ืองทิศทาง

ก าไร มูลค่า IPO  รวมถึงก าไรและสัดส่วนก าไรของคาเฟ่ อเมซอนอยา่งละเอียดไดจ้นกวา่กระบวนการยืน่

เร่ืองต่อ กลต.จะแลว้เสร็จ แต่ท่ีผา่นมาคาเฟ่อเมซอนมีรายไดจ้ากแฟรนไชส์ประมาณหม่ืนลา้นบาท และมี

สัดส่วนก าไรของธุรกิจ Non-Oil ประมาณบวกลบประมาณร้อยละ 20  

 
นางสาวเพยีงพนอ  บุญกล า่  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักกฎหมาย ช้ีแจงในเร่ืองคดีพิพาทและเร่ืองเงินปันผล
ระหวา่งกาล ดงัน้ี     

1. คดีหรือขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั อาร์พีซีจี ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 47 (ภาระผกูพนัและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน) ขอ้ 47.6 ซ่ึงกรณีท่ีอาร์พีซีจีไดน้ าเสนอขอ้พิพาทจากการท่ีปตท.ยกเลิกสัญญานั้น 

อนุญาโตตุลาการไดว้ินิจฉยัใหป้ตท. ช าระค่าเสียหายประมาณ 1,560 ลา้น ซ่ึงปตท.ไดย้ืน่เร่ืองขอใหศ้าล

แพง่เพิกถอนค าช้ีขาด ส าหรับกรณีท่ีปตท. เป็นฝ่ายเสนอขอ้พิพาท เรียกร้องให ้อาร์พีซีจี จ่ายค่าผลิตภณัฑ ์

ตามสัญญาซ้ือขายกากคอนเดนเสทจ านวน 1,500 ลา้นบาทนั้นอนุญาโตตุลาการไดช้ี้ขาดใหอ้าร์พีซีจี จ่ายค่า

ผลิตภณัฑใ์หก้บัปตท. ต่อมา ทางอาร์พีซีจีไดย้ืน่ค  าร้องขอใหศ้าลแพง่เพิกถอนค าช้ีขาด และศาลแพง่เม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 มีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนค าช้ีขาด ซ่ึง ปตท. จะใชสิ้ทธิในการยืน่ฎีกาต่อไปและ ไดมี้

การช้ีแจงขอ้มูลในประเด็นดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

2. คดีการแบ่งแยกท่อก๊าซฯซ่ึงมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคมีค าขอใหเ้พิกถอนพระราชกฤษฎีกาในเร่ืองการแปลงสภาพ

ปตท.  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีดินเวนคืน ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าพิพากษามาตั้งแต่ปี 2560 เป็นอนั

ยติุแลว้ แต่ส าหรับกรณีการแบ่งแยกท่อก๊าซฯ มีคดีท่ียงัคา้งอยูท่ี่ศาลปกครอง อยูส่องเร่ือง คือ 1.) ผูต้รวจการ

แผน่ดินไดย้ืน่ค  าร้องขอใหศ้าลเพิกถอนมติ ครม. ในเร่ืองน้ี และกล่าวอา้งวา่ ปตท. และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

ไม่ไดป้ฏิบติัตามมติครม. ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  2.) ครม. ไดมี้มติให้

ส านกังานอยัการสูงสุดยืน่เร่ืองเขา้ไปเพื่อขอใหศ้าลปกครองสูงสุดพิจารณา โดยขอช้ีแจงประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี ประเด็นแรกศาลปกครองสูงสุดมิไดมี้ค าสั่งในวนัเดียวหลงัจากท่ีไดรั้บรายงานจากปตท.แต่

อยา่งใด โดย ปตท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งกรมธนารักษไ์ดมี้การรายงานการด าเนินการโดยตลอด 

รวม 9 คร้ังหลงัจากท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาในเดือนธนัวาคม 2550 ใชร้ะยะเวลาหน่ึงปี ก่อนท่ีจะ

รายงานสรุปต่อศาลวา่มติ คตง.ไม่ผกูพนั นอกจากน้ีศาลปกครองสูงสุดไดว้นิิจฉยัประเด็นท่ีสองคือเร่ืองอายุ






