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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2558  

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

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม    
 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  9  เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งจดังาน EH 106 ชั้น 1  
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ไดจ้ดัฉายวดีิโอแนะน าความปลอดภยัในการใชห้้องประชุม  
และขอความร่วมมือ “ขอให้ปิดโทรศพัทมื์อถือ” 

เร่ิมการประชุม 
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน 
ปันผล  ปตท. มีทุนช าระแลว้เป็นเงิน 28,562,996,250 บาท  คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
2,856,299,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.-บาท   โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
แทนผูถื้อหุ้น  มาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน  3,942 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 1,305 ราย  และ 
รับมอบฉนัทะ 2,637 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,360,177,057 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 82.63  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3  
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท.   ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ ปตท.   และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป   
 นายปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์  ประธานกรรมการ ปตท.  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  โดยแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปตท. ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมปีท่ี 14  หลงัจาก ปตท. เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2544  ปตท. ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจ ปตท. ดว้ยดีตลอด
มา  ปตท. ขอเรียนวา่ ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร   เป็นบริษทั
พลงังานชั้นน าของประเทศไทย  ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เนน้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั   เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  
และผูมี้ส่วนได ้ ส่วนเสียทุกฝ่ายอยา่งสมดุล   
 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและอยูบ่นเวที รวม 16 ท่าน ดงัน้ี 
กรรมการ 

  1. นายปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์     ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
  2. นายกิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  3. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์   กรรมการ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
  4. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์      กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
  5. นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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  6. นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ  กรรมการอิสระ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /  
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   
  7. นายอารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม       กรรมการ 
  8. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการก าหนด
 ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
  9. พลอากาศโท บุญสืบ  ประสิทธ์ิ  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา   
10. นายวชิยั  อศัรัสกร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
11. นายดอน  วสันตพฤกษ ์  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
12. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา / 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 1 ท่านคือ พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข ติดภารกิจราชการต่างประเทศ  
ผู้บริหาร 
  1.  นายสุรงค ์ บูลกุล   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  นายณฐัชาติ  จารุจินดา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
  3.  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
  4.  นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  
นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารจากบริษทั
กลุ่ม ปตท. ท่ีอยูด่า้นหนา้เวที พร้อมท่ีจะช้ีแจง และใหข้อ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้สอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี กรรมการ
อิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย 

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะน าผูแ้ทนจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
จ านวน  3 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นางสาวมะยรีุย ์จนัทะมาตย ์ 2. นางสาวกุลปราโมทย ์ อดิศราลกัษณ์  3. นางสาวจิราวฒัน์  
พฤกษาสวย  และ ขอแจง้ช่ือผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 3 ท่าน คือ 1.  นางสาวเพียงพนอ 
บุญกล ่า    จากบริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์และเพียงพนอ จ ากดั   2. นายสถาพร  จ  าสุข  3. นายกนัย ์วชัระกร จาก
บริษทัส านกักฎหมาย เซา้ส์ เอเชีย จ  ากดั เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนน อน่ึง ภายหลงัจาก
ประธานฯ แนะน าท่ีปรึกษากฎหมายผา่นไป มีท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์และเพียงพนอ จ ากดั 
อีก 1 ท่านคือ นายธีรศกัด์ิ  เพช็รไพบูลย ์ มาเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ีวา่  ปตท. ไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ตั้งแต่วนัท่ี 6  มีนาคม 2558   รวมทั้ง ปตท.  
ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท.  เชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  และการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
ของบริษทั เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการดว้ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลและระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา 
 ปตท. ไดด้ าเนินการในเร่ืองการจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อนมาอยา่งต่อเน่ือง ตามกลยทุธ์ Green Roadmap โดยในช่วงท่ีผา่นมามีโครงการส าคญั เช่นการจดัการ 
การใชพ้ลงังาน และการลดการร่ัวไหลของก๊าซมีเทน จากการด าเนินธุรกิจขององคก์ร  รวมทั้งด าเนินโครงการ
ปลูกป่าอยา่งย ัง่ยนื โดยไดรั้บการข้ึนทะเบียน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศ
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ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) รวมกวา่ 5,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (เท่ากบั ตนัไม ้5,000 ตน้ดูดซบัตลอดชีวิตหรือปลูกป่ากวา่ 3,000 ไร่) ดงันั้นการประชุมคร้ังน้ี ปตท. ขอ
ส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) และขอใหผู้ถื้อหุน้ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าดว้ย 
เพื่อร่วมกบักลุ่ม ปตท. ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ย และรณรงคไ์ม่ใชโ้ฟมในการบรรจุอาหาร 
 เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอให้นางวนัทนีย ์ จารึก  เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงวธีิ
ปฏิบติัในการประชุมวนัน้ี 
 นางวนัทนีย ์ จารึก  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้ง 
ลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี  

 -  ผูถื้อหุน้รายหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ   หรือรับมอบฉนัทะมา   และสามารถ
ลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมา   โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 

 -  การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย  หรือ 
งดออกเสียง ดงักล่าว  มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็น
คะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัในเร่ือง
คะแนนเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติัในวาระนั้น ๆ ยกเวน้วาระท่ี 3  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงจะขอใหล้งคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะ
เก็บใบลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน  จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี   ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อน  หรือไม่อยูใ่นห้อง
ประชุมในวาระใด   ท่านผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 
ประจ าแถวของท่าน 

 -  ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น  ๆ  ตามความเหมาะสม โดยผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถามจะตอ้งไปยนืท่ีไมโครโฟน   
และยกมือข้ึน เม่ือประธานฯ อนุญาต  ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือ-นามสกุล ก่อนสอบถาม  หรือใหเ้ห็นดว้ยทุกคร้ัง   
รวมทั้งใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  หรือให้ความเห็นใหต้รงตามวาระ อยา่งกระชบั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืน ได้
ร่วมใชสิ้ทธิดว้ย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด  ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีไม่ตรงกบั 
วาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่  ประธานฯ อาจขอใหส้อบถามในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
 -   นอกจากน้ี กรณีมีผูส้อบถามเป็นภาษาองักฤษ ปตท. ไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีส าหรับแปลค าถาม/ 
ขอ้เสนอแนะ ใหเ้ป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหาร จะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม 
ไดเ้ขา้ใจทัว่กนั  แต่จะมีเจา้หนา้ท่ีแปลค าตอบของกรรมการ/ผูบ้ริหาร เป็นภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ี 
สอบถาม/ใหข้อ้เสนอแนะดงักล่าว 

 อน่ึง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน  
โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน   และขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านตอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บแจก  
ณ ตอนลงทะเบียน  โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ณ ประตูทางออก  เพื่อท่ี ปตท. จะไดน้ าไปพิจารณาปรับปรุง 
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การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังต่อไป  และต่อมานางวนัทนีย ์จารึก เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนเชิญท่านประธานฯ  
ด าเนินการประชุมต่อไป   

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย  7  
วาระ ตามล าดบั  ดงัน้ี 
ระเบียบวาระที ่1     พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 และพิจารณาอนุมติั 

งบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ประธานฯ  ปตท. ไดน้ าส่ง รายงานประจ าปี 2557  งบการเงิน ประจ าปี 2557   และ 

รายงานความย ัง่ยนื ปี 2557  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 
 ล าดบัต่อไป ก่อนท่ีคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 และขอ้มูลท่ีส าคญัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้รับชม 
วดิีทศัน์ สรุปผลการด าเนินงาน และจะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป  

      (ฉายวดิีทศัน์ประมาณ 7 นาที) 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ในปี 2557 น้ี ปตท. และบริษทัยอ่ยมีผลการด าเนินงาน เทียบกบัปี 2556 ดงัน้ี 
 - รายไดจ้ากการขาย 2.8 ลา้นลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจาก 
 ปี 2556 ร้อยละ 0.3 
 -  ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย  ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายหรือ 
EBITDA  
 จ านวน 251,025 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 10  
 -  ก าไรสุทธิรวม 55,795 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 40 โดยท่ี 

           : ร้อยละ 71 หรือจ านวน 39,347 ลา้นบาทเป็นส่วนท่ีเกิดจากการ   
             ด าเนินงานของ ปตท. ดงัน้ี 
 -  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด าเนินงานดีข้ีน จากราคาขาย

ผลิตภณัฑ์เฉล่ียเพิ่มข้ึนตามราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอา้งอิง และ
การอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ 
นอกจากน้ีปริมาณขายปรับเพิ่มข้ึน จากการท่ีโรงแยกก๊าซฯ หน่วย
ท่ี 5 กลบัมาด าเนินการผลิตไดต้ามปกติ ในขณะท่ี กลุ่มธุรกิจ
น ้ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศมีผลประกอบการท่ีลดลง   

  : ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 29 หรือจ านวน 16,448 ลา้นบาท เป็นผลจากการ  
      ด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนการถือหุน้  โดย 

                        -ในไตรมาสท่ี 4 ปตท. และบริษทัยอ่ย มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องกลุ่ม ปตท. รวมจ านวน 36,707 ลา้น
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บาท และผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ท่ีลดลงของบริษทัในเครือ 
อนัเน่ืองมาจาก 

  (1.) ปตท. สผ. ไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ามนัท่ีลดลง และ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากโครงการพีทีทีอี
พี ออสตราเลเชีย และโครงการมาเรียนา ออยล ์แซนด ์ทั้งยงัมีค่า 
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มสูงข้ึนตามปริมาณการผลิตและ
สินทรัพยพ์ร้อมใชง้านท่ีเพิ่มข้ึน 

 (2.) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
 : ผลการด าเนินงานของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

สายอะโรเมติกส์ลดลง เน่ืองจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์
(Spread Margin) ของ Paraxylene (PX) และ Benzene 
ปรับลดลง  ประกอบกบัโรงอะโรเมติกส์มีการปิดซ่อม
ฉุกเฉินและปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงานในไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะท่ีธุรกิจปิโตรเคมีสายโอ
เลฟินส์มีผลการด าเนินงานดีข้ึน เน่ืองจาก Spread Margin 
ของผลิตภณัฑ ์โอเลฟินส์และผลิตภณัฑต่์อเน่ืองปรับ
เพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของตลาด  

 : ธุรกิจการกลัน่มีค่าการกลัน่ (GRM) ลดลง ส่วนหน่ึง
เป็นผลจากปี 2557 มีผลขาดทุนจากสตอ๊กน ้ามนั ขณะท่ีปี
ก่อนมีก าไรจากสต็อกน ้ามนั เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบ
ปรับตวัลดลงตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 นอกจากน้ียงัเป็น
ผลจากในปี 2557 โรงกลัน่น ้ ามนัในกลุ่ม ปตท. มีการ   
ปิดซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ตามแผนงาน (Major Turnaround) 

- ในปี 2557  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน     
11,156 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  
210 ลา้นบาท และมีภาษีเงินได ้จ านวน 41,029 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2556 จ านวน 6,620 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามในปี 2557 มีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยร์วมจ านวน  36,707 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก 
ปตท.สผ. รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์รวมจ านวน 32,796 
ลา้นบาท และ PTTGE (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ด าเนินธุรกิจปาลม์
น ้ามนั) รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์ าเนินงานจ านวน 
2,816 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2557 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ
ลดลง 

- ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี 
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                ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1.78 ลา้นลา้นบาท ลดลง
จากปี 2556 ร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 :  สินทรัพยห์มุนเวยีนจ านวน 491,963 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6 โดย   
                   เป็นการลดลงของลูกหน้ีการคา้ลดลง 98,321 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มา

จากธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ท่ีมีปริมาณขายและราคาขายท่ีลดลง    
                    ตามราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก 
 : สินทรัพยอ่ื์นๆ จ านวน 566,881 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เป็น 

    ผลมาจาก การเพิ่มข้ึนของค่าความนิยมและสินทรัพยใ์นการส ารวจ 
                    และประเมินแหล่งทรัพยากรของ ปตท.สผ. จากการแลกเปล่ียน         

สัดส่วนการครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมของโครงการมาเรีย 
น่า ออยล ์แซนด์ และจากการเขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation 
แมว้า่สินทรัพย ์ บางส่วนลดลงจากการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ของโครงการมาเรียน่าออยล ์แซนด์  

:   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 720,335 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3     
    ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

-  สินทรัพยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีลดลงของ   
   ปตท.สผ.จาก การแลกเปล่ียนสัดส่วนการครอบครองสิทธิใน 
   แหล่งปิโตรเลียมของโครงการมาเรียน่า ออยล ์แซนดก์บับริษทั 

Statoil Canada Limited และการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย สุทธิกบัสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนใน
ระหวา่งปี 2557 จากการท่ี ปตท.สผ. เขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess 
Corporation 

    :   หน้ีสินรวมมีจ านวน 911,837 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7 เป็น  
                   ผลมาจาก 

 -  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ลดลง 78,847  ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 
     ผลมาจาก เจา้หน้ีการคา้ลดลง จากเจา้หน้ีการคา้ของ ปตท. ท่ี   
    ลดลงในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ตามปริมาณและราคาซ้ือท่ี  
    ลดลง 
-  เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปี) จ  านวน 453,484 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการจ่ายช าระคืนหุน้กูส้กุลเงินต่างประเทศและหุน้กูส้กุล
เงินบาทของ ปตท. และ ปตท.สผ. ตามล าดบั 

    :  ส่วนของผูถื้อหุน้ 867,342 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 5
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึน ของก าไรสุทธิปี 2557 และ 



 - 7 - 

ปตท.สผ. เสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนจ านวน 
32,207 ลา้นบาท  

- ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นไดว้า่ ปตท. มีโครงสร้างทาง
การเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึนจากปีก่อน โดยมี 
   :  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt/Equity) อยู ่  
       ท่ีระดบั  0.3 : 1 เทียบกบั ปี2556 ท่ี 0.4:1 ซ่ึงดีกวา่นโยบายท่ี  

ปตท. ก าหนดไวไ้ม่เกิน 1 เท่า   
:  หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยูท่ี่ระดบั 1.0 เท่า   
    ดีกวา่ปี 2556 ท่ี 1.4 เท่าและ ต ่ากวา่นโยบายท่ี ปตท.    ก าหนดคือ
ไม่เกิน 2 เท่า  

:  ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย อยูท่ี่ระดบั 13.6 เท่า ดีข้ึนจาก
ปี 2556 ซ่ึงอยูท่ี่ 10.5 เท่า 

-  นอกจากผลการด าเนินงานท่ีไดร้ายงานใหท้่านผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบแลว้ ปตท.
มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2558-2562) วงเงินรวม 298,700 ลา้น
บาท โดยเนน้การสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ ซ่ึงเงินลงทุน
ส่วนใหญ่จะใชส้ าหรับการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง คลงั LNG เพื่อ
น าเขา้ LNG ส าหรับใชเ้ป็นแหล่งพลงังานใหก้บัประเทศ   

ประธาน  เรียนผูถื้อหุน้วา่ ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการด าเนินงานของ ปตท. ใน
รอบปี 2557 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจ าปีและรายงานทางการเงิน ท่ีได้
จดัส่งใหล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น  และจากการรับชมวีดิทศัน์ 
“สรุปผลการด าเนินงานในปี 2557” รวมทั้งสรุปขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้นั้นจึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. 
ในรอบปี 2557  รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรายงานผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บ
รองความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ดงัมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี และรายงานทางการเงินและสอบถามวา่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม และขอ้เสนอแนะ 
โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามและใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1. ในไตรมาสท่ี 4 ปตท. มีก าไรส่วนเพิ่มจากธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ

เท่าใด 
2. หากเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งบริษทัท่ีท าธุรกิจการคา้

ระหวา่งประเทศชั้นน าอ่ืนๆ ปตท.อยูใ่นระดบัไหน และมีแผนกลยทุธ์
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ในช่วงท่ีตลาดมีลกัษณะเป็น Contango หรือราคาในตลาดซ้ือขาย
ล่วงหนา้อยูใ่นระดบัสูงกวา่ราคาปัจจุบนั (spot rate) อยา่งไร 

3.  ขอให ้ปตท. พิจารณาการลงทุนใหร้อบคอบในระยะยาว ทั้งน้ีเห็นวา่การ
ท่ีราคาน ้ามนัลด เป็นโอกาสในการลงทุน โดยสามารถเขา้ซ้ือกิจการใน
ต่างประเทศ 

นายพจิารณ์  สุขภารังษี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัน้ี 
1. เหตุใดท่ีการประชุมคร้ังน้ี จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ 
2. เหตุใดเงินเดือนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ถึงสูงมากเป็นจ านวนถึงส่ีลา้นบาท 
3. เหตุใด ปตท. ไม่ตั้ง Regional Treasury Center ท่ีประเทศไทย รวมไปถึง

ควรหารือกระทรวงการคลงั เพื่อแกไ้ขกฎเกณฑ ์เพื่อใหมี้การตั้ง 
International Head Quarter ท่ีไทย   

ผศ. ววิฒัน์ชัย   กุลมาตย์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. ในการเปิดสัมปทานรอบท่ี 21 ขอใหผู้บ้ริหาร ปตท. และบริษทั ปตท. 

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ประสานกบักรมพลงังาน
ทหาร เขา้ร่วมประมูล เพื่อให้แหล่งพลงังานเป็นของคนไทย ผลก าไรท่ี
ไดจ้ากการด าเนินงานสามารถกลบัคืนสู่ประเทศ 

2. ขอช่ืนชมการท างาน วสิัยทศัน์ของประธานกรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในการมุ่งมัน่ท าประโยชน์
ใหช้าติบา้นเมือง 

3. ขอใหพ้ิจารณาร่วมกบัสถาบนัการศึกษา ในการศึกษาวจิยัเทคโนโลยกีาร
ขดุเจาะส ารวจแหล่งพลงังาน เพื่อเพิ่มรายไดใ้หป้ระเทศ 

4. ขอใหพ้ิจารณายกเลิกการลงทุนในโครงการต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ลาว โอมาน และพิจารณาเพิ่มผลตอบแทนให้ผูถื้อหุน้แทน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. ในปี 2557 ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศมี EBITDA ลดลงประมาณร้อย

ละ 6 เน่ืองจากปริมาณการคา้ท่ีลดลง ประกอบกบัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
ราคาน ้ามนัปรับลดลงประมาณร้อยละ 50  ดงันั้นเม่ือดูราคาในอนาคต 
(Forward curve) จะเป็นลกัษณะ Contango  แต่ดว้ยราคา ณ ขณะนั้น ท่ี
ลดลงต่อเน่ือง นกัวิเคราะห์จากทัว่โลกไม่สามารถบอกไดว้า่จะต ่าลงถึง
จุดไหน ดงันั้น ส่ิงท่ี ปตท. ด าเนินการคือ ด าเนินธุรกิจแบบระมดัระวงั  
ไม่มีนโยบายการท าธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศแบบเก็งก าไร และ
พยายามบริหารความเส่ียง เพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียหายจากความผนัผวนของ
ราคาน ้ามนั  ส าหรับผลประกอบการของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศนั้น
สามารถเทียบเท่ากบับริษทัชั้นน าอ่ืนๆ ท่ีท าธุรกิจประเภทเดียวกนั 
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2. เห็นดว้ยกบัท่านผูถื้อหุน้วา่ในช่วงภาวะราคาน ้ามนัลดลง เป็นโอกาสท่ีดี
ในการลงทุน และการเขา้ซ้ือกิจการ อยา่งไรก็ตาม ปตท.ไม่ไดล้งทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ในช่วงท่ีราคาน ้ามนัอยูใ่นระดบัสูง 

3. การพิจารณาเงินเดือนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ีไม่ไดมี้
ระดบัท่ีสูงมากเหมือนท่ีท่านผูถื้อหุน้เขา้ใจ 

4. Regional Treasury Center ของ ปตท. อยูท่ี่สิงคโปร์ มีวตัถุประสงคต์ั้งข้ึน
เพื่อบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่ม ปตท. ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ 

5. การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี 21 ข้ึนอยูก่บันโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งน้ีแหล่งพลงังานในประเทศทั้งก๊าซและน ้ามนั ค่อนขา้งเหลือ
นอ้ยลง ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ี ปตท.สผ. จึงตอ้งขยายการขดุเจาะส ารวจแหล่ง
พลงังานไปต่างประเทศ 

6. ปัจจุบนั ปตท. และกรมพลงังานทหาร ไดป้ระสานงานร่วมมือกนัเป็น
อยา่งดี 

นายวรีะ  ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ เหตุใดถึงไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ไดก้ าหนดมาตรฐานโดยการน าส่งส าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และใหเ้วลาผูถื้อหุน้ตรวจสอบภายใน 
1 เดือน ซ่ึงหากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใดๆ จะถือวา่ท่านผูถื้อหุน้รับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 

นายวรีะ  ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามเพิ่มเติมวา่ มีแผนด าเนินการอยา่งไรเก่ียวกบัธุรกิจถ่านหินในอนาคต 
เน่ืองจากพิจารณาผลประกอบการแลว้ มีแนวโนม้ขาดทุนต่อเน่ือง 

นายอธิวฒัน์ พฒันชัยภูวนนท์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ ปตท. มีแนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงานของบางธุรกิจ เช่น 
ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่อยา่งไร 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีส าคญัของโลก แมส้ถานการณ์ปัจจุบนัราคา 
ถ่านหินลดลง ท าใหผ้ลประกอบการไม่ดี  โดยธุรกิจถ่านหินท่ีมีอยูค่วรจะมีต่อไป
ในหลกัการ  โดยระยะสั้นฝ่ายจดัการจะตอ้งบริหารจดัการ ปรับลดค่าใชจ่้ายใหดี้  
แต่ทั้งน้ีในระยะยาวราคาถ่านหินน่าจะปรับข้ึน  โดยถ่านหินยงัคงเป็นเช้ือเพลิงท่ี
ส าคญัต่อประเทศ  และขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. เหมืองถ่านหินของ ปตท. ในอินโดนีเซีย ถือเป็นถ่านหินคุณภาพดี เป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด  โดยปัจจุบนัยงัคงระดบัผลิตท่ีประมาณ 10 ลา้นตนัต่อ
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ปี  และผลการด าเนินงานยงัมีก าไรและมีรายไดท่ี้เหมาะสม  แมว้า่ราคา
ถ่านหินในปัจจุบนัค่อนขา้งทรงตวัแต่มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยธุรกิจ 
ถ่านหินยงัช่วยเสริมความมัน่คงทางพลงังานของประเทศและเป็น
เช้ือเพลิงท่ีมีความตอ้งการในอนาคต 

2. ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ข้ึนอยูก่บัส่วนต่าง หรือ 
margin ทั้งน้ีธุรกิจการกลัน่อาจพบปัญหาเน่ืองจากตอ้งส ารองน ้ามนัตาม
กฎหมาย เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 6 ซ่ึงหากราคาน ้ามนัลดลง อาจส่งผล
กระทบใหเ้กิด Stock loss (ขาดทุนจากราคาน ้ามนัท่ีซ้ือส ารองเพื่อไว้
จ  าหน่าย) แต่เม่ือราคาน ้ามนัปรับเพิ่มข้ึน ผลประกอบการจะดีข้ึน 
ส าหรับธุรกิจปิโตรเคมียงัคงมีผลประกอบการท่ีดี  

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัน้ี 
1. อยากทราบวธิิท่ี ปตท. จะบริหารจดัการสภาวะตลาดแบบ Contango ใหมี้

ก าไร 
2. สัดส่วนของการขายก๊าซธรรมชาติใหก้บัภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคไฟฟ้าวา่เป็นเท่าใด และราคาขายแตกต่างกนัหรือไม่ 
3. ปตท. จะมุ่งเนน้การลงทุนอยา่งไร เพื่อให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ Big 

Long Strong 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ ปตท. ไม่มีนโยบายในการเก็งก าไรในการท าธุรกิจการคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดย ปตท. ท าธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป และขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี
ปฎิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นใน
เร่ืองก๊าซธรรมชาติ 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฎบิัติการ
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันต้น
และก๊าซธรรมชาติ 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี สัดส่วนของการขายก๊าซธรรมชาติใหก้บัภาคไฟฟ้าร้อยละ 59 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14  ภาคขนส่งร้อยละ 7  และส่วนท่ีเหลือเป็นการใชเ้พื่อ
เป็นวตัถุดิบส าหรับโรงแยกก๊าซฯ  ทั้งน้ีส าหรับราคาขายภาคไฟฟ้าอยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน  ราคาขายภาคอุตสาหกรรมจะ
อา้งอิงเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน และราคาขายภาคขนส่งถูกควบคุมราคา  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ราคา NGV ซ่ึงถือวา่ต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ถึงแมจ้ะไดมี้การปรับราคา โดย
ปัจจุบนัอยูท่ี่ 13 บาทต่อ กิโลกรัม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงยทุธศาสตร์การลงทุนดงัน้ี แผนการลงทุนของ ปตท. จะมุ่งเนน้การ
ลงทุนเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางพลงังานของประเทศเป็นหลกั ผา่นการลงทุน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซฯ ระบบท่อน ้ามนั การ
สร้างคลงัในพื้นท่ีต่างๆของประเทศ เป็นตน้ โดยถดัไปจะพิจารณาลงทุนใน
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โครงการท่ีใหเ้กิดความมัง่คัง่ เพื่อใหมี้ผลตอบแทนกลบัคืนสู่ผูถื้อหุน้และสุดทา้ย
ใหเ้กิดความย ัง่ยนืขององคก์ร  

ผศ. ววิฒัน์ชัย   กุลมาตย์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ขอเสนอใหย้กเลิกโครงการจ าหน่ายน ้ามนัดีเซล ส าหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเน่ือง (โครงการน ้ามนัเขียว) ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดช่องทางการคา้
น ้ามนัเถ่ือน เน่ืองจากเห็นวา่ผูป้ระกอบการทุกรายควรไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนั 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ โครงการน ้ามนัเขียวเป็นนโยบายของภาครัฐ ขอฝากท่านอารีพงศฯ์ 
ซ่ึงเป็นปลดักระทรวงพลงังานไปพิจารณาตรวจสอบ 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ การซ้ือขายในสภาพตลาดแบบ Contango ไม่ถือเป็นการเก็ง
ก าไร ขอให ้ปตท. ลองพิจารณาดู 

ประธานฯ  เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับขอ้สังเกตของผูถื้อหุ้นไปพิจารณาด าเนินการ 

นายพทิกัษ์  เนตรเพชราชัย 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามและใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1. ขอทราบความคืบหนา้ และผลสรุปของการปฎิรูปพลงังาน  
2. ขอทราบมาตรการป้องกนักรณีมีมรสุมรุนแรง ซ่ึงกระทบต่อการท างาน

ของแท่นขุดเจาะของ ปตท. สผ.  
3. ขอเสนอใหป้ระธานฯ ร่วมออกรายการโทรทศัน์กบัฝ่ายท่ีคดัคา้นการ 

ปฎิรูป เพื่อใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้เทจ็จริง 
4. ขอ้สรุปเร่ืองการทวงคืนท่อก๊าซฯ ในทะเลเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ 

 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1. รัฐบาลไดด้ าเนินการปฎิรูปพลงังานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การปรับ

โครงสร้างราคา เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของกองทุนน ้ามนั  ทั้งน้ีส่ิงท่ีน่า
เป็นห่วงคือ เร่ืองสัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี 21 ท่ีชะลอออกไป และการ
จดัการกบัสัมปทานท่ีจะหมดอายใุน 7 ปีขา้งหนา้ดว้ย  เน่ืองจากพลงังาน
ในประเทศท่ีก าลงัจะหมดลง  

2. ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นในขอ้เสนอแนะเร่ืองการออกรายการโทรทศัน์ 
3. ส าหรับเร่ืองท่อก๊าซฯ ในทะเล ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าวนิิจฉยัและ

ค าสั่งแลว้หลายคร้ัง โดยหลงัสุด ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งยนืตาม
ค าสั่งของศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไวพ้ิจารณา  เน่ืองจากศาล
ปกครองสูงสุดไดเ้คยพิพากษาและมีค าสั่งในคดีแปรรูป ปตท. แลว้วา่ 
ปตท. ด าเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นใหแ้ก่กระทรวงการคลงั 
ตามค าพิพากษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูฟ้้องคดีไม่มีสิทธิน าเร่ืองน้ีมาฟ้อง
เป็นคดีใหม่ ดงันั้นค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีน้ี จึงเป็นท่ี
ส้ินสุดแลว้ 

นายพเิชียร  อ านาจวร
ประเสริฐ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัน้ี 
1. งบลงทุนและนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของ ปตท. และบริษทัใน

กลุ่ม  ในสถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
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ปตท.สผ. ในการแสวงหาแหล่งพลงังานในต่างประเทศ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นมี
ความมัน่ใจวา่ผลตอบแทนในการลงทุนจะคุม้ค่า 

2. ขอทราบแนวทางการจดัการ เพื่อใหผ้ลประกอบการของ ปตท. ดีข้ึน 
3. หากการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี 21 ยงัคงชะลอออกไป 

ปตท. มีความเห็นวา่ควรแกปั้ญหาอยา่งไร 
4. ปตท. เตรียมความพร้อมในเร่ืองนโยบายรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric 

Vehicles)  ใน 3-5 ปีขา้งหนา้อยา่งไร 
5. ปตท. มีนโยบายในการส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ท่ีติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) อยา่งไร  

นายพจิารณ์  สุขภารังษี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ปตท. ควรพิจารณาแยกการก ากบัดูแลหรือผูมี้อ  านาจก ากบั
ดูแล (Regulator) กบัผูป้ระกอบการ (Operator) ออกจากกนั 

นายอธิวฒัน์ พฒันชัยภูวนนท์  
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถามเก่ียวกบั ทิศทางการด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ Jiffy ในสถานีบริการ
น ้ามนั วา่จ  าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งเปิดคู่กบั สถานีบริการฯ 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ถึง
กระบวนการตรวจสอบการลงทุนของ ปตท. ท่ีมีความรัดกุม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา
ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1. บริษทัไม่สามารถสร้างแนวป้องกนัมรสุมรุนแรงท่ีจะกระทบต่อการ

ปฎิบติังานท่ีแท่นขุดเจาะของ ปตท.สผ.  ได ้เน่ืองจากแท่นผลิตอยูห่่าง
จากฝ่ังประมาณ 200-300 กิโลเมตร ดงันั้นแนวทางท่ีด าเนินการคือ  
หากเกิดมรสุม จะตอ้งหยดุการผลิต และอพยพพนกังานข้ึนฝ่ัง 

2. ปตท. ไดพ้ฒันากระบวนการวเิคราะห์และตดัสินใจลงทุนอยา่งเขม้งวด 
โดยมีการจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการลงทุน โดยพิจารณากลยทุธ์ท่ี
เหมาะสม (Strategic fit) และมีการตรวจสอบหลงัการลงทุน (Post 
Investment Audit) วา่โครงการมีปัญหาอยา่งไร สร้างผลก าไรใหก้บั 
ปตท. เท่าใด จึงมัน่ใจไดว้า่การลงทุนของ ปตท. มีความรัดกุมและมี
เหตุผล 

3. สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. ไดด้ าเนินการโครงการวจิยัและ
พฒันาการใชไ้ฟฟ้าในรถยนต ์โดยมีการศึกษาหวัปลัก๊ท่ีมีมาตรฐาน และ
ติดตั้งสถานีชาร์จ (Electric Vehicle Charger) เพื่อรองรับงานวจิยัท่ีสถานี
บริการน ้ามนับนถนนชยัพฤกษอี์กดว้ย  ทั้งน้ีในอนาคต ปตท. จะเขา้ร่วม
โครงการวจิยัแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงหากราคาแบตเตอร่ี
ถูกลง รถยนตไ์ฟฟ้าจะเป็นยานพาหนะส าหรับการเดินทาง ท่ีใชแ้ทน
รถยนตป์กติได ้



 - 13 - 

4. ปตท. ไดส้นบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar Rooftop) ของกระทรวงพลงังาน โดยจะเห็นวา่ดา้นหนา้
อาคารส านกังานใหญ่ ปตท. หรือหลงัคาของสถานีบริการน ้ามนับนถนน
ชยัพฤกษ ์จะมีการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และ
คาดวา่จะติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต 

5. Jiffy ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นสถานีบริการน ้ามนัแต่เพียงอยา่งเดียว โดย
ปัจจุบนั เร่ิมเปิดใหบ้ริการ Jiffy นอกสถานีบริการน ้ามนัแลว้ 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ โดยส่วนตวัค่อนขา้งมีความวติกกงัวลในการชะลอการเปิดประมูล
สัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี 21 เน่ืองจากแนวคิดในการเปล่ียนแปลงจากระบบ 
สัมปทานไปเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) นั้น ควรมีการใหค้วามรู้กบัทุกฝ่าย 
เก่ียวกบัระบบ PSC วา่ระบบ PSC ท่ีมีการน าเสนอนั้นไม่มีรายละเอียดกฎเกณฑ ์
หรือระเบียบท่ีชดัเจน อีกทั้งระบบ PSC อาจก่อใหเ้กิดปัญหาคอร์รัปชนัไดง่้าย ซ่ึง
จะท าใหผู้รั้บสัมปทานลดการลงทุน มีผลใหก้ารผลิตปิโตรเลียมลดลงอยา่ง
รวดเร็ว ตอ้งมีการน าเขา้ LNG จากต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน และเน่ืองจากราคา 
LNG สูงกวา่ราคาก๊าซฯ ในอ่าวไทย จะเกิดผลกระทบต่อตน้ทุน พลงังาน ค่า
ไฟฟ้า รวมไปถึงการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ และรายไดข้องภาครัฐจากการ
พฒันาปิโตรเลียมลดลง 

นายปรัชญา ถิรวฒันพงศ์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามตรงประเด็น เน่ืองจากใชเ้วลาในวาระน้ี
ค่อนขา้งนาน 

นายอธิวฒัน์ พฒันชัยภูวนนท์  
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามเพิ่มเติมวา่ มีแนวโนม้ท่ีจะแยกตวั (Spin-off) ธุรกิจคา้ปลีกน ้ามนั 
(non-oil) เช่น Jiffy หรือไม่ และขนาดธุรกิจของ Jiffy เป็นเท่าใด 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ ปตท. อยูร่ะหวา่งการศึกษาการแยกธุรกิจน ้ามนั และธุรกิจคา้ปลีก
น ้ามนั (non-oil) และโดยปัจจุบนั Jiffy มีจ  านวน 100 สาขา ยงัไม่ทดัเทียมธุรกิจคา้
ปลีกของบริษทัอ่ืนๆ แต่หากมองวา่ในอนาคต Jiffy มีระบบการบริหารจดัการ 
และการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ท่ีดีมาก จึงมีความเป็นไปได้
ในการพฒันาใหส้ามารถแข่งขนัได ้

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 1  อีก
หรือไม่  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ 
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2557  
รับทราบแผนการด าเนินงานในอนาคต และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 



 - 14 - 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 2,421,229,391 99.88 
2.  ไม่เห็นดว้ย 5,230 0.00 
3.  งดออกเสียง 2,814,368 0.12 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน  63,871,932 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

เรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 
 จากผลการด าเนินงานปี 2557 ปตท. มีก าไรสุทธิ 55,795 ลา้นบาท   
   โดยในปี 2557 ปตท.ไดจ้ดัสรรเป็นส ารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยั 
 จ านวน 42 ลา้นบาท  (ส ารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั เพื่อด าเนินการรับ 
      ประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิท่ีได ้
      จากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเขา้กบั 
      เงินกองทุนประกนัวนิาศภยัดงักล่าว) 
   อยา่งไรก็ดี ในปี 2557  ปตท. ไม่ไดจ้ดัสรรก าไรไปเป็นทุนส ารองตาม 
 กฎหมาย (อ่ืนๆ) เพิ่มเติม เน่ืองจาก ปตท. ไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
 ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมาย 
 ก าหนดแลว้  
   ท  าใหมี้ก าไรสุทธิภายหลงัการจดัสรรมีจ านวน 55,753 ลา้นบาท   
   ตวัเลขส ารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยัจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 31 ธ.ค. 57 หมายเหตุ 31.2 
   จากผลการด าเนินงานปี 2557 ซ่ึง ปตท.  มีก าไรสุทธิ 55,795  ลา้นบาท หรือ 
      คิดเป็น 19.33 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ40.06 เม่ือเทียบกบัผลการด าเนินงาน 
     ปี 2556 ท่ีมีก าไรสุทธิ 93,091 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 32.52 บาทต่อหุ้น  
     คณะกรรมการ ปตท. จึงไดเ้สนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี  
     2557 ในอตัรา 11.00 บาท/หุน้ แบ่งเป็น 
 -  เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2557  
         ในอตัรา 6.00 บาท/หุน้  คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 17,137 ลา้นบาท  
         ซ่ึง ปตท. ไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือ 2 ตุลาคม 2557  
 -  จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2557 ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
         ของ ปตท. ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงิน 
         ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 ในอตัรา 5.00 บาท/หุ้น  
         คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 14,281 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี  
         24  เมษายน 2558 
   อตัราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 

56.9 ของก าไรสุทธิของ ปตท. (นโยบายของ ปตท.ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield)  
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ท่ีระดบัร้อยละ 3.4  เม่ือเทียบกบัราคาหุน้ ปตท. ณ ส้ินปี 2557 (30 ธนัวาคม 
2557) ท่ี 324 บาท/หุน้ 

   ส าหรับเงินปันผลระหวา่งกาล 6.00 บาท/หุน้ จ่ายจากเงินก าไรในส่วนต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

 -  เงินปันผล 1.50 บาท/หุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรซ่ึงเป็นก าไร 
   ท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 

 -  เงินปันผล 3.50 บาท/หุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของก าไร 
   จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิ 
   ยกเวน้ภาษี  และ 

 -  เงินปันผลจ านวน 1 บาท/หุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรจากเงินปัน 
   ผลรับจาก ปตท.สผ.  

   ส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2557 จะจ่ายท่ี 
      5.00 บาท/หุน้จากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บ 
      ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมี
ค าถาม ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายววิฒัน์ คูสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถาม ดงัน้ี 
1. ตามรายงานประจ าปี 2557 ของ ปตท. ในส่วนของรายงานทางการเงิน 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ปตท.มีการตั้งบริษทัยอ่ยในหมู่เกาะเคยแ์มนถึง 20 กวา่
บริษทัและหลายบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ซ่ึงโดยทัว่ไป
เป็นท่ีรับทราบวา่ หมู่เกาะเคยแ์มนมีช่ือเสียงในดา้นการหลบเล่ียงภาษี 
(Tax Heaven) จึงขอสอบถามวา่ ปตท. มีเหตุผลใดในการจดัตั้งบริษทัใน
พื้นท่ีดงักล่าวและมีกระบวนการตรวจสอบหรือไม่ 

2. ตามขอ้มูลในงบก าไรขาดทุนประจ าปี แสดงใหเ้ห็นวา่ ในปี 2557 ปตท. 
มีก าไรก่อนภาษีเงินได ้47,000 กวา่ลา้นบาท แต่เสียภาษีถึง 3,000 กวา่
ลา้นบาท ขณะท่ีในปี 2556 ปตท. มีก าไรก่อนภาษีเงินได ้64,000 กวา่
ลา้นบาท แต่กลบัเสียภาษีเพียง 800 กวา่ลา้นบาท จึงขอสอบถามวา่ 
สภาวะเช่นน้ี เกิดข้ึนจากสาเหตุใด  

3. โดยทัว่ไป สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จะมีสิทธิประโยชน์ในดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดว้ย 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากงบการเงินของ ปตท. นั้นจะเห็นไดว้า่ไม่มีการ
เปิดเผยขอ้มูลในส่วนน้ี จึงขอให ้ปตท. พิจารณาเพิ่มเติมขอ้มูลในส่วนน้ี
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนรับทราบวา่ ปตท. มีการบริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์ในส่วนน้ีอยา่งไร  
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. ในส่วนของบริษทัท่ีเกาะเคยแ์มนนั้น ปตท.มีบริษทัท่ีหมู่เกาะเคยแ์มน

จ านวน 1 บริษทั ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี ปตท.เขา้ซ้ือกิจการของบริษทั
ในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นบริษทัของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ี 
ปตท.ไม่เคยตั้งบริษทัท่ีเกาะเคยแ์มนเลย อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งกระบวนการยกเลิกบริษทั  

2. บริษทัลูกของ ปตท.สผ. ท่ีมีการจดัตั้งบริษทัท่ีหมู่เกาะเคยแ์มน เป็น
ลกัษณะการท าธุรกิจของบริษทัน ้ามนัต่างชาติโดยทัว่ไป ซ่ึงตั้งบริษทัใน
ประเทศท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ยกตวัอยา่งเช่น การลงทุนใน
ต่างประเทศ เม่ือบริษทัน าเงินไปลงทุนแลว้รับเงินกลบัมา บริษทัจะถูก
เก็บภาษีสองลกัษณะ คือ ภาษีเงินปันผลท่ีส่งกลบัมา หรือหากลงทุนได ้
capital gain เม่ือน าเงินกลบัประเทศจะถูกเรียกเก็บภาษี ดงันั้นการตั้ง
บริษทัในประเทศท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีคือ จะไดรั้บยกเวน้ภาษี
ในส่วนน้ี จึงเป็นแนวทางการด าเนินงานทัว่ไปท่ีบริษทัต่างชาติใช ้เช่น 
บริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (Effective Tax Rate) เม่ือ

เปรียบเทียบก าไรในปี 2556 และ 2557  จะเห็นไดว้า่ ก าไรในปี 2557 
ลดลงค่อนขา้งมาก สืบเน่ืองมาจากปี 2557 มีการดอ้ยค่าเงินลงทุนและ
การตั้งหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงมีส่วนต่างประมาณ 20,000 กวา่ลา้นบาท ทั้ง
สองกรณีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี  ดงันั้น Effective Tax Rate ของ 
ปตท. ปี 2557 จะสูงกวา่ ปี 2556 โดย ปี 2557 จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
7.47 ในขณะท่ีปี 2556 จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.27 ซ่ึงนอกจากเร่ืองรายการท่ีไม่
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีขา้งตน้ จะมีรายการรายไดใ้นส่วนของกิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ท่ีเพิ่มข้ึน  
ทั้งน้ี ในส่วนของงบการเงินรวมก็เช่นเดียวกนั จะเห็นวา่ ปตท. ไดรั้บผล
จากการดอ้ยค่าจากเงินลงทุนของ ปตท.สผ. ซ่ึงก็ไม่ถือเป็นรายจ่ายทาง
ภาษี ดงันั้น ส่วนต่างระหวา่งสองกรณีน้ีคือส่วนท่ี ปตท. ตอ้งไปช าระ
ภาษีเพิ่ม  

2. ในส่วนของการเปิดเผยสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปกติ ปตท. ไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนน้ี 
อยา่งไรก็ตาม ปตท. ขออนุญาตรับไวพ้ิจารณาในคราวต่อไป 

นายพจิารณ์ สุขภารังษ ี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถาม  และใหค้วามเห็นดงัน้ี 
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1. บริษทัในกลุ่ม ปตท. มีบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย ตั้งอยูใ่นประเทศท่ีเป็น
แหล่งหลีกเล่ียงภาษี เช่น หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หรือไม่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ การไปซ้ือกิจการปิโตรเลียมในประเทศโมซมับิกและกิจการของ
ประเทศต่างๆ เหล่านั้น  

2. กิจการต่างๆ ท่ีกล่าวในขอ้ 1. ไดส้ร้างรายไดเ้ขา้มาในประเทศไทย
หรือไม่ 

3. เน่ืองจากกระทรวงการคลงัถือหุน้ของ ปตท. ร้อยละ 51 จึงขอเสนอแนะ
ให ้ปตท. หารือกบักระทรวงการคลงั เพื่อออกกฎยกเวน้และน าเงิน
รายไดต่้างๆ เขา้มาพฒันาประเทศไทย 

4. ขอให ้ปตท. ช้ีแจงค าสั่งศาลปกครอง ในเร่ืองการคืนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบั
ท่อฯ ในทะเล โดยขอให ้ปตท.เปิดเผยขอ้มูลวา่ทรัพยสิ์นท่ีศาลปกครอง
สั่งใหคื้นกบักระทรวงการคลงัมีอะไรบา้งและกลุ่ม ปตท.ไดช้ าระเงิน
ใหก้บักระทรวงการคลงัหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด  

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ปตท. ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้และประชาชนทัว่ไปมากมาย
อยา่งต่อเน่ืองผา่นช่องทางต่างๆ เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดงันั้น ผูถื้อ
หุน้และประชาชนสามารถหาขอ้มูลของ ปตท. โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัค า
พิพากษาเร่ืองท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในส่ือต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
เวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ไซตศ์าลปกครองสูงสุด ซ่ึงโดยสรุป ปตท. ไดแ้บ่งแยก
ทรัพยสิ์นตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอยา่งถูกตอ้ง และศาลก็ได้
ยนืยนัหลายคร้ังวา่ ปตท. ปฏิบติัตามค าพิพากษาเรียบร้อยแลว้  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัในกลุ่ม ปตท. คือ บริษทัลูกของ ปตท.สผ. มีการตั้ง
บริษทัท่ีเกาะเคยแ์มนหรือประเทศอ่ืนๆ ท่ีใหผ้ลประโยชน์ในการวางแผนภาษี 
ซ่ึง ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ โดยมี สตง. เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ทั้งน้ี 
ปตท. ไม่ไดมี้การปิดบงัขอ้มูลแต่อยา่งใด 

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 2 อีก
หรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ 
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

มติทีป่ระชุม   อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 อตัรา 11.00 บาท 
     ต่อหุ้น แบ่งเป็น 

- เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ 
ปี 2557 ในอตัรา 6.00 บาทต่อหุน้ ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือ 2 ตุลาคม 2557 โดย 
จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร จากก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30,  จากก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการ
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ลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี และจากเงินปันผลรับ 
จาก ปตท. สผ.  

- เงินปันผลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของปี 2557 ในอตัรา 
5.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ซ่ึงเป็นก าไรจาก
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี 

 ทั้งน้ีจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของ ปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏ
รายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี  
6 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 เมษายน 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 446,835  หุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,424,284,328 99.99 
2.  ไม่เห็นดว้ย 11,230 0.00 
3.  งดออกเสียง 200,266 0.01 
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ระเบียบวาระที ่3     พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ย กรรมการ 
3 ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั เป็นประธานกรรมการ 
 2. พล.อ.ท.บุญสืบ  ประสิทธ์ิ  เป็นกรรมการ 
 3. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  เป็นกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือ
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   
โดยในปีน้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน  ไดแ้ก่ 
 1.  นายอารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม 
 2.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั 
 3. นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค 
 4.  นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ 
 5.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอเชิญกรรมการ
ทั้ง 5 ท่าน ท่ีครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
วาระน้ี ออกจากห้องประชุม  จนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หมวด 4 ขอ้ 32 ก าหนด
วา่   กรรมการของ ปตท. ให้มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  
เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
 เน่ืองจาก นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ประธานกรรมการสรรหา เป็น
กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ี และไดอ้อกจากห้องประชุมไปแลว้ จึง
ขอให ้ 
พล.อ.ท.บุญสืบ  ประสิทธ์ิ กรรมการสรรหา น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 

พล.อ.ท. บุญสืบ  ประสิทธ์ิ 
กรรมการสรรหา  

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล 

ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็น กรรมการ ปตท.  ตั้งแต่
วนัท่ี  1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา  

 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติั
เหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.  
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 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย คุณสมบติั ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอยา่ง
ครบถว้น  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยคุณสมบติั 
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจฯ และประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยรายช่ือทั้งหมดไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจแลว้ 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  จ  านวน  5  ท่าน และน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 
ท่าน ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดข้องดออกเสียงและไม่อยูใ่นท่ีประชุม 

 รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มี
ดงัน้ี  

 1.  นายอารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม   ปลดักระทรวงพลงังาน เป็นผูมี้  
                                                     ความสามารถ ทางดา้นการบริหารจดัการ  
                                                     พลงังาน และการเงิน 

 2.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั   กรมวงัผูใ้หญ่เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น 
                                                     การบริหารจดัการ และรัฐศาสตร์ 

 3.  นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค   อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
                                                      เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นการบริหาร 
      จดัการ การเงิน การบญัชี และการตลาด      

 4.  นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ  รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ 
                                                     พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
                                                     เป็นผูมี้ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ 
      และเศรษฐศาสตร์           

 5.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ 
                                                     ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.  
                                                    เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นการบริหาร 
                                                    จดัการ พลงังาน และ วศิวกรรมศาสตร์  

 ทั้งน้ี ปตท. ไดแ้นบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไป 
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

 โดยบุคคลตามล าดบัท่ี 1 ถึง 5 คือ  นายอารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั   
นางนนัทวลัย ์ศุกุนตนาค  นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ และนายไพรินทร์   
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ชูโชติถาวร เป็นกรรมการท่ีครบวาระและไดรั้บเลือกใหเ้สนอช่ือเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้คิดเห็นสรุปได ้ดงัน้ี 

นายพจิารณ์ สุขภารังษี 
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถาม และใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. ประเด็นความซ ้ าซอ้นของคณะกรรมการสรรหา กบักรรมการท่ีออกตาม

วาระและไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่  โดยขอใหพ้ิจารณา
แนวทางการสรรหาในลกัษณะการเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการสรรหาอยา่งเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

2. มีการร้องเรียนเก่ียวกบักรณีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) (IRPC) มี
มติไม่ประสงคบ์งัคบัช าระหน้ีตามค าพิพากษาท่ีมีต่อกระทรวงการคลงั  
จึงขอสอบถามวา่ปัจจุบนันายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการของ
บริษทักลุ่ม ปตท. หรือไม่ 

3. ขอเสนอใหก้ลุ่ม ปตท. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย เขา้มาเป็น
กรรมการ เพื่อความโปร่งใส และใหค้วามส าคญักบัประชาชนเป็นหลกั 

4. ขอสอบถามวา่กรรมการท่ีไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งมีการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือไม่ 

ประธานฯ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. ส าหรับประเด็นท่ีเก่ียวกบั IRPC ขอใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัดงักล่าว น่าจะเหมาะสมมากกวา่  
2. เน่ืองดว้ย ปตท. เป็นรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นคุณสมบติัของคณะกรรมการ

รัฐวสิาหกิจ ถูกก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุณสมบติั มาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นประเด็นในเร่ืองการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ 

3. การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ยไดเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเป็นกรรมการนั้น ตามท่ีกรรมการสรรหาไดเ้รียนใหท้ราบวา่ 
ปตท. ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือแลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
มาใหพ้ิจารณา 

4. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ปตท. คือกระทรวงการคลงั ซ่ึงถือเป็นภาครัฐ 
ดงันั้นขอใหค้  านึงถึงประเด็นน้ีดว้ยวา่ภาครัฐจะตอ้งพิจารณาบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสมเขา้มาเป็นตวัแทน 
 ทั้งน้ี ขอใหพ้ล.อ.ท.บุญสืบฯ กรรมการสรรหา  ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อผูถื้อหุน้ 
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พล.อ.ท. บุญสืบ  ประสิทธ์ิ 
กรรมการสรรหา 

เรียนช้ีแจงวา่ ในการสรรหากรรมการเขา้มาใหม่ มีขบวนการและขั้นตอนท่ี
ชดัเจน วา่จะตอ้งพิจารณาประเด็นใดบา้ง และทางคณะกรรมการสรรหา ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนอยา่งครบถว้น เพื่อใหไ้ดก้รรมการท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ตามท่ีตอ้งการ 

ผศ. ววิฒัน์ชัย   กุลมาตย์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ใหค้วามเห็นวา่ ขอเสนอแนวทางการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ย เขา้เป็น
กรรมการ ในหน่วยงาน/กิจการของภาครัฐ เช่น เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (กบข.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เป็นตน้  

นางสาวกญัญมล  เฮงจิตร์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอสอบถามความคืบหนา้ในการด าเนินการสรรหากรรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เน่ืองจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะครบวาระในเดือนกนัยายนน้ี  

ประธานฯ  เรียนช้ีแจงวา่ เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา ซ่ึงยงัพอมีเวลาในการ
ด าเนินการต่างๆ  

นายวรีะ ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ ตามท่ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้เสนอแนะวา่ไม่ควรแต่งตั้ง
กรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งมากกวา่  3 วาระติดต่อกนั จึงขอ
สอบถามวา่ ปตท. มีนโยบายเก่ียวกบักรรมการอิสระอยา่งไร 

นายพจิารณ์ สุขภารังสี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็น และสอบถาม ดงัน้ี 
1. ขอเสนอใหก้ าหนดสัดส่วนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย เหมือนกบัท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนดใหมี้สัดส่วนสตรีจ านวน1ใน 3  ไวใ้นบญัชีรายช่ือผูส้มคัร 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ เน่ืองจากเห็นวา่หากไม่ก าหนด
สัดส่วนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย จะไม่มีผูใ้ดคานเสียงของผูถื้อหุน้
รายใหญ่ (กระทรวงการคลงั) ได ้

2. ขอสอบถาม IRPC วา่ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใหก้บัตนเอง 
(นายพิจารณ์ สุขภารังสี) หรือไม่ เน่ืองจากไม่ไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมฯ ท าให้
ตอ้งร้องเรียนผา่นท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปตท. 

ประธานฯ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. กระบวนการรับขอ้ร้องเรียน สามารถผา่นไดห้ลายช่องทาง เช่น 

กระทรวงพลงังาน เป็นตน้  
2. ปตท. ไดมี้นโยบายวา่กรรมการอิสระ ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี

ต่อเน่ือง   

นายพเิชียร อ านาจ 
วรประเสริฐ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 5 ท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีดี 

เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ปตท. 
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2. ในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่แทนท่านเดิมท่ีจะครบวาระในปีน้ี 
ขอให ้ปตท. พิจารณาวา่ หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่านเดิมท าหนา้ท่ีมา
ดว้ยดี ควรพิจารณาใหท้ าหนา้ท่ีต่อไป เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงวกิฤติ 
พลงังานของโลก เป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อในการท าธุรกิจ ดงันั้น ปตท. มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอ  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็น  ดงัน้ี 
1. เน่ืองจากสังเกตวา่ ในขณะท่ีนายไพรินทร์ฯ ปฎิบติังานนอกสถานท่ี   

จะมีต ารวจติดตามและ การรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวดมาก ดงันั้น
ขอใหพ้ิจารณาปรับเปล่ียนแนวทาง เพื่อภาพลกัษณ์ และเป็นการลด
งบประมาณ กรณี 
งบประมาณในการรักษาความปลอดภยัเป็นงบประมาณของบริษทั 

2. การท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยจะเสนอช่ือตนเอง เป็นกรรมการนั้น ในความเป็น
จริงคงท าไดย้าก 

ประธานฯ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. มีความเห็นใจส าหรับผูถื้อหุ้นรายยอ่ยในการเสนอช่ือตนเองเป็น

กรรมการ และแนะน าวา่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ควรเสนอประเด็นดงักล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (Super Board) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน  ซ่ึงก าลงัพิจารณาปฏิรูประบบการก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจ  

2. โดยส่วนตวัแลว้ ไม่เคยพบวา่นายไพรินทร์ฯ มีต ารวจติดตาม หรือการ
รักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวดแต่อยา่งใด 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นวา่  เน่ืองจาก ปตท. เป็นองคก์รใหญ่ และมีการโจมตีจากสังคม
ภายนอก และประเด็นความขดัแยง้ต่างๆ  ดงันั้นโดยส่วนตวัคิดวา่ นายไพรินทร์ฯ 
ในฐานะผูน้ าองคก์รและเป็นบุคลากรท่ีส าคญัขององคก์ร  จะมีการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีเขม้งวด ถือเป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผล และควรเป็นค่าใชจ่้ายขององคก์ร 

ประธานฯ ใหค้วามเห็นวา่ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และมีความเป็นไปไดท่ี้ในช่วงท่ีมีการ
ชุมนุม มีความวุน่วาย อาจมีโอกาสเกิดการท าร้ายกนัข้ึนได ้

นายเบญจพล  รามณรงค์   
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ใชเ้วลาในวาระน้ีค่อนขา้งนาน ขอใหก้ระชบัเวลา 

นายสมชาย ร้ีพลกุล 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ ในกระบวนการสรรหากรรมการ ไดพ้ิจารณาประเด็นกรณีท่ี 
นายไพรินทร์ฯ เป็นกรรมการในบริษทั เฟรเซอร์ แอนด ์นีฟ จ ากดั (มหาชน) 
(F&N) หรือไม่ 
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ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ เร่ืองการรับต าแหน่งกรรมการบริษทั F&N ของนายไพรินทร์ฯ นั้น 
ไดข้อ้ยติุก่อนท่ีคณะกรรมการ ปตท. ชุดน้ีจะเขา้รับต าแหน่ง รวมทั้งไดมี้การ
สอบสวนแลว้ และมีขอ้สรุปวา่ไม่มีความผดิใดๆ 

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 3 อีก
หรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู ้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ ตามรายช่ือท่ีเสนอ
ขา้งตน้ จ านวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามล าดบั 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง จ  านวน 5 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 (1)  นายอารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม  กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 2,410,950,961 99.43 
2.  ไม่เห็นดว้ย 13,623,083 0.56 
3.  งดออกเสียง 233,905 0.01 

(2)  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,408,841,965 99.34 
2.  ไม่เห็นดว้ย 15,725,109 0.65 
3.  งดออกเสียง 240,875 0.01 

 (3)  นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,387,587,381 98.47 
2.  ไม่เห็นดว้ย 36,680,993 1.51 
3.  งดออกเสียง 539,575 0.02 
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 (4)  นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,408,804,293 99.34 
2.  ไม่เห็นดว้ย 15,761,981 0.65 
3.  งดออกเสียง 241,675 0.01 

(5) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  กรรมการ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,404,818,690 99.18 
2.  ไม่เห็นดว้ย 19,759,984 0.81 
3.  งดออกเสียง 229,275 0.01 

  หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม อีกจ านวน  312,125  หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่4     พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2558. 
ประธานฯ  เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  

ดงัน้ี 
 1.  นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์  เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  เป็นกรรมการ 
 3. นายชาญวทิย ์ อมตะมาทุชาติ   เป็นกรรมการ 
ขอให ้นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  
ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนใชแ้นวปฏิบติัเดิมในการ
พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. 
ประจ าปี 2558 โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั อาทิ 
 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  และ 
  บริษทัชั้นน าทั้งระดบัประเทศ  และระดบัโลก 
 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 
 -  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 -  ผลประกอบการ 
 -  ขนาดธุรกิจ 
 -  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. 
 -  ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
ประจ าปี 2558 เท่ากบัปี 2557 ดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2558 
  กรรมการ ปตท.  ประกอบดว้ย 
  -  ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาทต่อท่านเท่ากบัอตัราเดิม 
  -  เบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม   คร้ังละ  50,000  บาท  

    เท่ากบัอตัราเดิม โดยจ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกินปีละ 15 คร้ัง 
  เบีย้ประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง 

 เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 
  1.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
                    - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท  
                    - เบ้ียประชุม คร้ังละ 15,000  บาท เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม   

      และเลขานุการฯไดรั้บเบ้ียประชุมรายเดือนเดือนละ7,500 บาท 
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  2. ส าหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  องคก์ร และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีอาจมีการแต่งตั้งโดย 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต  
  เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 

  -  ก าหนดเบ้ียประชุม คร้ังละ 24,000  บาท เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
  -  ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ 

     คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 
 2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2558 
         ก าหนดเงินโบนสัใหส้ะทอ้น  และเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ  หรือ 

 ก าไรสุทธิของ ปตท.  เท่ากบัร้อยละ 0.05  ของก าไรสุทธิประจ าปี 2558   
 แต่ก าหนดวงเงินสูงสุด  ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี  เท่ากบัอตัรา 
 เดิม  โดยค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  และประธาน 
 กรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม 
ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

ผศ.ววิฒัน์ชัย กุลมาตย์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ  

ขอใหค้วามเห็นวา่ เห็นดว้ยกบัค่าตอบแทนกรรมการ แต่ทั้งน้ีขอใหพ้ิจารณาวา่ 
ในอดีตการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ ปตท. ไดมี้การจดัเล้ียงอาหารกลางวนัใน
รูปแบบโตะ๊จีนและมีการมอบของช าร่วยเป็นบตัรน ้ามนั ซ่ึงผูถื้อหุน้จ านวนมาก
เห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมส าหรับการเสียสละเวลามาร่วมประชุม ดงันั้น ในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั จึงขอเสนอใหมี้การเปล่ียนแปลงประเภทของช าร่วยในการจดั
ประชุมปีต่อๆ ไป เช่น มอบเป็นหุน้ (1-2 หุน้) เพื่อเป็นก าลงัใจใหผู้ถื้อหุน้ในการ
สนบัสนุนกิจกรรมของ ปตท. ต่อไป 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามและใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. ขอใหอ้ธิบายเร่ืองหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ ซ่ึงไดรั้บสูง

กวา่กรรมการอ่ืน ในอตัราร้อยละ 25 ดงันั้น เม่ือพิจารณาในส่วนของเงิน
โบนสักรรมการ ปตท. ซ่ึงก าหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี ประธานกรรมการจะไดม้ากกวา่ 3,000,000 บาท หรือไม่ 

2. ในเร่ืองของการจดัเล้ียงอาหารกลางวนัและมอบของช าร่วยในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้นั้น มีความเห็นวา่ วตัถุประสงคส์ าคญัของการประชุมน้ี คือ
การพิจารณาแนวทางและผลการด าเนินงานของบริษทัให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น ดงันั้น การจดั
ประชุมจึงควรมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม่วุน่วาย จึงขอเสนอวา่ 
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ในปีถดัไปอาจเปล่ียนเป็นการแจกอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมเท่านั้น เพื่อเป็น
การลดขนาดและกระชบัการบริหารจดัการประชุมใหมี้ความเรียบร้อย
เหมาะสม 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับขอ้สังเกตของท่านผูถื้อหุน้ไปพิจารณา และขอใหเ้ลขานุการ
บริษทั ช้ีแจงในเร่ืองค่าตอบแทนของประธานกรรมการ 

นางวนัทนีย์ จารึก 
เลขานุการบริษทั  

เรียนช้ีแจงวา่  เน่ืองจากหลกัเกณฑค์่าตอบแทนของประธานกรรมการจะไดรั้บ 
สูงกวา่กรรมการอ่ืน ร้อยละ 25 ดงันั้น ในส่วนของเงินโบนสัซ่ึงก าหนดวงเงิน
สูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี ประธานกรรมการจึงไดม้ากกวา่ 
3,000,000 บาท  ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้ 

ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัวาระท่ี 4 อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น
ใดๆ อีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 2,410,620,130 99.41 
2.  ไม่เห็นดว้ย 14,113,837 0.58 
3.  งดออกเสียง 263,637 0.01 

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน  189,655 หุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 30 - 

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 

 ประธานฯ  :  เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการ  
3 ท่าน  ดงัน้ี 
 1.นายกิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ เป็นประธานกรรมการ 
 2.นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค  เป็นกรรมการ 
 3.นายวชิยั  อศัรัสกร เป็นกรรมการ 

     ขอให ้นายกิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายกติติพงษ์  กติยารักษ์   
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 

2542  ก าหนดใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือ สตง. เป็นผูส้อบบญัชี
ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงรัฐวสิาหกิจดว้ย  

 ส าหรับปี 2558 สตง. ไดเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 4,300,000 บาท 
เท่ากบั ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2557 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 4,300,000 บาท   ประกอบดว้ย 
-  ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 700,000 บาท และ 

-  ค่าตรวจสอบงวดปี 2,200,000 บาท  

 การแต่งตั้ง สตง. เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.  และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแลว้
ตามล าดบั 

จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี  เป็นเงิน 4,300,000
บาทถว้น  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ 

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้คิดเห็นสรุปได ้ดงัน้ี 

นายสมชาย ร้ีพลกุล 
ผูถื้อหุน้  

 

ขอสอบถามวา่ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี จ  านวน 4,300,000 บาท 
เป็นการจ่ายใหก้บัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือเป็นการจ่ายใหก้บัตวั
บุคคล 

นายกติติพงษ์ กติยารักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เรียนช้ีแจงวา่ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นการจ่ายใหก้บัส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน ไม่ไดจ่้ายใหก้บัตวับุคคล 
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ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัวาระท่ี 5 อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น
ใดๆ อีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการแต่งตั้งส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีของ 
ปตท. ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นเงิน 4,300,000 
บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.  ท่ีได้
พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสม  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 2,407,716,982 99.29 
2.  ไม่เห็นดว้ย 5,806,993 0.24 
3.  งดออกเสียง 11,489,342 0.47 

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน  15,713 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่ 6 พจิารณาอนุมัติการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที ่2187(2)/2550 ส าหรับ 
การส่งเสริมการลงทุนในกจิการผลติไฟฟ้าและไอน า้ ประเภท 7.1 กจิการ
สาธารณูปโภคและบริการพืน้ฐานให้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 

ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียด
ต่อท่ีประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัการขาย
หน่วยผลิตสาธารณูปการส าหรับโรงกลัน่น ้ามนับางจาก ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานร่วม ขนาด 25 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) (“บางจาก”) โดยมีมูลค่าการซ้ือขายทั้งหมดอยูท่ี่ประมาณ 1,329 
ลา้นบาท และ ปตท. ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ในวนัดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 
2558 ปตท. และบางจากไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม 
(หน่วยผลิตสาธารณูปการส าหรับโรงกลัน่น ้ามนับางจาก) โดยจะท าการปิด
การซ้ือขายระหวา่งกนัเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน (conditions precedent) เช่น 
การโอนใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
2187(2)/2550 จาก ปตท. ให้แก่บางจากส าเร็จ 

 ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ี ปตท. ขายใหแ้ก่บางจากน้ีเป็นโรงไฟฟ้าท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI และไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีบางประการ เช่น 
การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ดงันั้น เม่ือ ปตท. มีความ
ประสงคท่ี์จะขายและโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าน้ีให้แก่บุคคลอ่ืน ปตท.  
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนใหก้บัผูซ้ื้อดว้ย  

 ตามระเบียบ BOI ท่ี 2/2547 เร่ืองการโอน ควบ รวมกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน การโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูโ้อน ดงันั้น ปตท. ในฐานะผูโ้อนบตัร
ส่งเสริมการลงทุนจึงตอ้งน าเร่ืองการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนตามวาระมา
เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั  

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 6 
หรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอให้ 
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  โดยกระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ ปตท. จ านวน 
1,459,885,575 หุน้ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)
ดงันั้น กระทรวงการคลงัจึงถือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม ขอสรุปวา่  ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  มีมติอนุมติัการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
2187(2)/2550 ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 
ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานให้แก่ บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีเสนอ 

 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 742,784,173 76.96 
2.  ไม่เห็นดว้ย 222,131,943 23.02 
3.  งดออกเสียง 236,028 00.02 

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน  24,402 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ประธานฯ กล่าววา่ขณะน้ีไดด้ าเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระท่ี 7  
 เร่ืองอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ผูถื้อหุน้ หรือ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งการเสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  ทั้งน้ี  
การเสนอวาระตอ้งมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัได ้   ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  คือ เท่ากบั 952,415,241 หุน้ จึงจะเสนอได ้และสอบถามผูถื้อหุน้
วา่ตอ้งการสอบถามหรือให ้ความเห็นหรือไม่  ซ่ึงมีค าถาม  ค  าตอบและขอ้เสนอแนะ
โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ช่ืนชมประธานฯ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ มีวสิัยทศัน์ และสามารถ
ควบคุมเวลาการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัปี 2557 และมี
ขอ้เสนอแนะวา่ ก่อนลงมติใดๆ อยากใหเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถามให้
ครบถว้น และหากกรณีท่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรือมีการเสนอเร่ืองใดนอกประเด็น เห็น
ดว้ยกบัการปิดไมโครโฟน  

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่  เน่ืองจากหอ้งประชุมมีขนาดใหญ่ และในบางคร้ังบนจอส่ือสารจาก
ดา้นล่างเวทีไม่ไดแ้สดงวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมท่ีจุดใด ดงันั้นมีความเห็นวา่ ใน
คร้ังหนา้ หากจดัประชุมในสถานท่ีมีขนาดเล็กลง จะอบอุ่นมากข้ึน และบริหารจดัการ
ง่ายข้ึน ก็จะช่วยแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าวได ้ขอรับความเห็นของท่านผูถื้อหุน้ไปพิจารณา 

นางชวนพศิ ดีเอกนามกูล 
ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ขอแสดงความช่ืนชมในการท่ี ปตท. ไดเ้ขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action  Coalition: CAC) ซ่ึงเป็น
โครงการของภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั และมีประเด็นท่ีจะฝาก
พิจารณา คือ อยากให ้ปตท. น าเร่ือง CAC น้ีไปใชก้บับริษทัท่ีเป็นคู่คา้กบั ปตท. ดว้ย 
โดยในปีต่อ ๆ ไปทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยจะขอสอบถามความคืบหนา้
เก่ียวกบัประเด็นน้ี 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับความเห็นไวพ้ิจารณา 

Mr. Basant Kumar 
Dugar 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. ขอช่ืนชมบริษทัในประเทศไทย หลายแห่งท่ีมีการด าเนินการดา้นความย ัง่ยนืท่ี

โดดเด่น โดยหลกัมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

2. ขอช่ืนชมการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร และแนะน าให้
คณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินเขา้รับการอบรมเพิ่มเติมในหลกัสูตรการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจของสถาบนั International Institute for 
Management Development (IMD) ท่ีประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
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3. แนะน าวธีิท่ีบริษทัสามารถเพิ่มผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets: 
ROA) และผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) ทั้งหมด 
3 วธีิ 
3.1 เพิ่มสัดส่วนของสินทรัพยท่ี์สร้างรายได ้
3.2 น าบริษทัลูกท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
3.2 ท าการประเมินมูลค่าสินทรัพยทุ์ก 3 ปีและเพิ่มอายกุารใชง้านของ

สินทรัพย ์ 
4. เพิ่มประวติัผูต้รวจสอบบญัชีในหนงัสือเชิญประชุม 
5. แนะน าใหย้กเลิกการก าหนดเพดานของเงินโบนสักรรมการ  
6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี แนะน าใหส่้ง Link ขอ้มูลผา่น Free 

Application ของบริษทัแทนการส่งในรูปแบบ CD Rom เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรและลดตน้ทุน 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ขอขอบคุณส าหรับค าชมและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น โดยจะขอรับ
เร่ืองดงักล่าวไวพ้ิจารณา ทั้งน้ีตนเห็นดว้ยเก่ียวกบัเร่ืองของเพดานเงินโบนสัของ
กรรมการ จากการท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีใน
หลาย ๆ บริษทั จะเห็นไดว้า่เงินโบนสักรรมการของ ปตท. ไม่ไดสู้งมาก 

นายประเสริฐ ติษยาธิคม 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1. ขอใหมี้การปรับปรุงระบบการลงคะแนน เน่ืองจากผูถื้อหุ้นไม่สามารถทราบ

ไดว้า่ คะแนนท่ียืน่ไปนั้นจะมีการน าเขา้ระบบเรียบร้อยหรือไม่ จึงขอเสนอวา่ 
เน่ืองจากบตัรลงคะแนนแต่ละใบจะมีหมายเลขระบุอยู ่จึงอยากใหมี้การระบุวา่ 
ขอใหมี้การแสดงขอ้มูลประกาศในเวบ็ไซต ์เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบ
ไดว้า่คะแนนท่ีตนยืน่ไปนั้นอยูใ่นระบบ  

2. ยงัคงมีความขดัแยง้เก่ียวกบัการรับอาหารและของช าร่วย ซ่ึง ปตท. ไดมี้การ
ปรับปรุงมาโดยตลอด คือ ปัจจุบนัการรับอาหารจะใหชุ้ดเดียวไม่วา่จะมีการรับ
มอบฉนัทะมาก่ีราย แต่ของช าร่วยจะใหต้ามจ านวนท่ีรับมอบฉนัทะ  อาจจะ
เปล่ียนการใหข้องช าร่วยเฉพาะผูท่ี้มาประชุมเช่นเดียวกบัการรับอาหาร และ
เน่ืองจากการท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุม จะมีภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทาง จึงขอ
เสนอใหเ้ปล่ียนของช าร่วยเป็นบตัรเติมน ้ามนัแทน โดยมีมูลค่าเท่ากบัราคาของ
ท่ีระลึกท่ีจดัให้ 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับความเห็นไวพ้ิจารณา 

นายสิทธิโชค บุญวณชิย์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นและสอบถาม ดงัน้ี 
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1. คิดวา่ขนาดหอ้งประชุมขนาดใหญ่มีความเหมาะสม และขอใหป้รับปรุงการ
ส่ือสารจากดา้นล่างเวทีในปีต่อๆ ไป  

2. อยากทราบวา่โครงการของ ปตท. ท่ีมีการท าร่วมกบัรัฐบาล มีโครงการใดบา้งท่ี
คาดวา่ผลประกอบการจะขาดทุนแน่นอน แต่เป็นโครงการท่ีใชส้นบัสนุนสังคม 
และมีการบนัทึกลงไวใ้นรายงานประจ าปี หรือเป็นความรับผดิชอบต่อสังคม
หรือธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อแสดงใหก้ลุ่มท่ีมี
ความเห็นต่าง ไดมี้ความเขา้ใจวา่ เหตุใดโครงการดงักล่าวจึงขาดทุน 

3. หากเปรียบเทียบ กลุ่ม ปตท. ในเร่ืองศกัยภาพ การขดุ เจาะ ส ารวจแหล่ง
พลงังานกบับริษทัระดบัโลกแลว้ ปตท. อยูใ่นระดบัใด 

4. เร่ืองการขดุเจาะ ส ารวจแหล่งพลงังาน ซ่ึงในปัจจุบนั เนน้ขดุเจาะส ารวจ ใน
ต่างประเทศ ทั้งน้ีหากในอนาคต เทคโนโลยีในการส ารวจดีข้ึน การส ารวจ
แหล่งพลงังานในประเทศ จะมีตน้ทุนในการขดุเจาะส ารวจท่ีลดลงหรือไม่  

5. กลุ่ม ปตท. มีการคิดคน้นวตักรรมอะไรหรือไม่ ท่ีทัว่โลกยงัไม่มี ยกตวัอยา่งเช่น 
IRPC มียาง Green ABS เป็นตน้ และผลงานวจิยัใดบา้งท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มใน
อนาคตใหก้บัประเทศไทย 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการท่ีขาดทุนและยงัคงตอ้งด าเนินการต่อไป ซ่ึงในอดีต 
มี 2 โครงการไดแ้ก่การขาย LPG จากโรงแยกก๊าซฯ ซ่ึงถูกก าหนดราคาท่ี 333 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั ซ่ึงต ่ากวา่ตน้ทุนจริง ท าใหข้าดทุนปีละประมาณหม่ืนลา้นบาท 
แต่ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 รัฐบาลไดก้ าหนดแนวทางปรับราคา LPG ให้
สะทอ้นตน้ทุน ซ่ึงบรรเทาภาระของ ปตท. ไปได ้ 

ทั้งน้ี ปัจจุบนัยงัคงมีเหลืออีก 1 โครงการไดแ้ก่  NGV ซ่ึงถูกก าหนดใหข้ายต ่ากวา่
ตน้ทุน โดยขาดทุนปีละประมาณสองหม่ืนลา้นบาท ปัจจุบนัสถานการณ์ดีข้ึน 
เน่ืองจากราคาขายปรับเป็น 13 บาทต่อกิโลกรัม แต่ก็ยงัคงขาดทุนอยู ่เพราะวา่หาก
สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ควรปรับราคาข้ึนอีกประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม 

นายธนวฒัน์ ป่ินรอด 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอสอบถามวา่ จะมีการสร้างสถานีบริการน ้ามนัลกัษณะเดียวกบัสถานีบริการน ้ามนัท่ี
ถนนชยัพฤกษอี์กหรือไม่ หากมี จะท าท่ีใดบา้ง 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงผูถื้อหุน้เก่ียวกบัเร่ืองการลงคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ได้
เสนอ 

นางวนัทนีย์ จารึก 
เลขานุการบริษทั 

เรียนช้ีแจงวา่ ขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายจากบริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 
จ ากดั เป็นผูใ้หค้วามชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว  

นางเพยีงพนอ บุญกล า่ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. วธีิการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับ ปตท. รวมถึงบริษทัจด

ทะเบียนทั้งหมด จะเป็นการลงคะแนนดว้ยวธีิเปิดเผย ซ่ึงหมายความวา่ 
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ท่ีปรึกษากฎหมายจาก 
บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ 
และเพียงพนอ จ ากดั 

ประธานฯ จะแจง้วา่ ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะคดัคา้น หรือวา่ไม่เห็น
ดว้ยใหย้กมือ โดยจะไม่นบัทุกใบทุกคะแนน และเม่ือไดค้ะแนนไม่เห็นดว้ย 
หรือวา่งดออกเสียงก็จะน าไปหกักบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้หรือผูท่ี้รับมอบ
ฉนัทะมาทั้งหมดซ่ึงวธีิการลงคะแนนดงักล่าวเลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงตั้งแต่
ตอนก่อนเร่ิมประชุมแลว้ คงไม่สามารถแสดงผลทุกคะแนนได ้เพราะวา่การ
ประชุมจะใชเ้วลานานมาก  

2. เก่ียวกบัเร่ืองของการส่งเอกสารตามท่ี Mr. Basant Kumar Dugar ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะนั้น หากพิจารณาตามกฎหมายแลว้การส่งรายงานประจ าปี และงบ
การเงิน ไดก้ าหนดวา่ให้จดัส่งรูปแบบเอกสาร ซ่ึงตลาดหลกัทรัพแห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) และกระทรวงพาณิชย ์ต่างก็มีความเห็นวา่การส่งรายงานเป็นเล่มจะใช้
งบประมาณค่อนขา้งมาก เพราะฉะนั้นจึงมีขอ้ตกลงวา่สามารถใหส่้งรูปแบบ 
CD-ROM ซ่ึงถือวา่ใชแ้ทนเอกสารได ้แต่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การส่ง  Link 
ผา่น Application จะไม่สามารถท าได ้เพราะวา่จะไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1. เก่ียวกบัการขดุเจาะ ส ารวจแหล่งพลงังาน กลุ่ม ปตท. สามารถด าเนินการได้

ทดัเทียมกบับริษทัส ารวจอ่ืน ๆ ยกเวน้บางกรณีท่ียากมาก ๆ อยา่งกรณีการ
ส ารวจแหล่งพลงังานท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติแต่มาประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบ
อ่ืน  (Non-conventional Energy) เช่น Deep water  เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่ม ปตท. 
ก าลงัพฒันาความสามารถในดา้นนั้นอยู ่

2. หากเทคโนโลยใีนการขดุเจาะส ารวจถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ือง อาจท าให้ 
ตน้ทุนถูกลง แต่มีขอ้ควรพิจารณา คือ แหล่งก๊าซ หรือแหล่งน ้ามนัท่ีสามารถ
ขดุเจาะส ารวจไดโ้ดยง่ายและใชต้น้ทุนนอ้ย ในปัจจุบนัเร่ิมหมดไปแลว้  ท า
ใหใ้นอนาคต แมต้น้ทุนในการส ารวจถูกลง แต่พื้นท่ีเจาะส ารวจ ความลึกของ
การเจาะส ารวจจะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงก็จะไปเพิ่มค่าใชจ่้ายในการขดุเจาะส ารวจ
แทน 

3. ปตท. ไดพ้ฒันาผลงานวจิยัใหม่ ๆ มากมาย ตวัอยา่งเช่น 
3.1 ขณะน้ี ปตท. ไดก้ าลงัสาธิตการน านวตักรรมการใชค้วามเยน็เหลือทิ้งท่ีได้

จากการเปล่ียนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซดท่ี์ไดจ้ากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ปลูกดอกทิวลิปท่ี
จงัหวดัระยอง โดยสามารถปลูกไดท้ั้งปี  รวมไปถึงไมผ้ลดว้ย  
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3.2 สถาบนัวจิยัและเทคโนโลยขีอง ปตท. ไดคิ้ดคน้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงไดมี้
การขายสิทธิบตัรไปบา้งแลว้ เช่น การใช ้NGV ในรถยนตดี์เซล ปิคอพั
ทัว่ไป โดย ปตท. ไดข้ายสิทธิบตัรใหก้บับริษทัรถยนตบ์ริษทัหน่ึงไปแลว้   

3.3 เทคโนโลยกีารผลิตเอทานอลท่ีไม่ใช่ผลิตจากน ้าตาล แต่เป็นผลิตจาก วสัดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร (Biomass) เช่น ฟางขา้ว เป็นตน้  โดยโรงงาน
สาธิตเทคโนโลยน้ีีอยูท่ี่อ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัอยธุยา ซ่ึง ปตท. ไดจ้ด
สิทธิบตัรเอ็นไซดห์ลายตวั ท่ีสามารถท าใหเ้กิดขบวนการน้ี ถือวา่เป็น
ความกา้วหนา้ในภูมิภาคน้ี ท่ีสามารถสร้าง pilot plant ข้ึนมาสาธิต
เทคโนโลยไีด ้ 

4. ส าหรับสถานีบริการท่ีถนนชยัพฤกษ ์เป็นการพฒันาร่วมกบัโครงการคริสตลั 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซ่ึงหากมีผูส้นใจหรือผูล้งทุนยืน่ขอ้เสนอในการ
พฒันาร่วมกนั จะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสถานีบริการลกัษณะ
ดงักล่าวได ้

นายววิฒัน์ คูสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

ขอฝากคณะกรรมการปตท. ซ่ึงหลายท่านเป็นผูมี้บทบาทในเร่ืองของพลงังาน เก่ียวกบั
กองทุนน ้ามนั ซ่ึงมีความเห็นดว้ยกบัการมีกองทุนน ้ามนั แต่ขอใหพ้ิจารณาความ
เหมาะสมเน่ืองจากปัจจุบนัใชเ้งินจากกองทุนน ้ามนัเพื่อชดเชยราคาน ้ามนัดีเซล   
ในขณะท่ีกองทุนน ้ามนั เป็นเงินท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชน้ ้ ามนัเบนซินดว้ย ดงันั้นไม่ควร 
ใชส้มมติฐานวา่ผูใ้ชน้ ้ ามนัเบนซินมีสถานะร ่ ารวย ไม่เดือดร้อน โดยสรุปเห็นวา่ควรมี
การปรับมาตรการดงักล่าว เพื่อจะช่วยใหค้นใชพ้ลงังานอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงเป็น
ประเด็นลกัษณะเดียวกบัการท่ี ปตท. ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุน NGV  

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ เห็นดว้ยกบัท่ีท่านผูถื้อหุน้เสนอ และโดยในรัฐบาลปัจจุบนั ไดมี้การ
ปรับปรุงแกไ้ขมาตรการต่างๆ ค่อนขา้งท่ีจะเรียบร้อยแลว้ ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือจะมี
ความย ัง่ยนืหรือไม่ 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็น และสอบถามดงัน้ี 
1. เห็นดว้ยกบัการด าเนินการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้

โอกาสซกัถามต่อเน่ือง 
2. กรณีสัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี 21 ตามท่ีประธานฯ ไดเ้รียนช้ีแจงไปแลว้วา่ 

การชะลอการเปิดประมูลฯ อาจจะมีผลกระทบดา้นความมัน่คง ทางดา้น
พลงังานของประเทศ  จึงอยากสอบถามวา่จะมีผลกระทบต่อตวั ปตท. 
หรือไม่ 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ การคาดการณ์วา่จะมีผลกระทบต่อ ปตท. โดยระดบัใดนั้นข้ึนอยูก่บัวา่
การชะลอสัมปทานรอบท่ี 21 จะน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น ท าใหก้ารจดัการกบั
สัมปทานท่ีหมดอาย ุไม่สามารถท่ีจะด าเนินการต่อไปได ้หรือเกิดการแทรกแซงใน
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การเจรจากบัประเทศกมัพูชา จนไม่สามารถท่ีจะเจรจาได ้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ 
ปตท.สผ. ในฐานะท่ีเป็นผูส้ ารวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียม  ทั้งน้ี ในส่วน
ผลกระทบต่อ ปตท. คือจะท าใหต้อ้งน าเขา้ LNG มากข้ึน กวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจาก
การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอ่ืน เช่นถ่านหินซ่ึงยงัคงมีการต่อตา้น จากผลกระทบดงักล่าว
ขา้งตน้ เป็นสาเหตุท่ี ปตท. ตอ้งเดินหนา้ในการลงทุนในต่างประเทศ  เน่ืองจากการ
ลงทุนในประเทศไทย มีขอ้จ ากดัทั้งทางดา้นธรณีวทิยาและความไม่ชดัเจนของ
นโยบาย 

นายวเิชียร ตันสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัน้ี 
1. กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างชาติ ซกัถามในท่ีประชุม ควร

ใหมี้การแปลเป็นภาษาไทยดว้ย 
2. ขอใหมี้การแกไ้ข ขอ้จ ากดัของการบริการ  NGV เช่น  

2.1 สถานีบริการท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร มีตู ้NGV แค่เพียง 1 ตู ้ซ่ึงไม่เพียงพอต่อ 
      ผูใ้ชบ้ริการ โดยปกติแต่ละสถานีบริการ NGV ควรจะมี 2 ตู ้เพือ่ไวส้ าหรับ 
      ส ารอง อยา่งเช่นท่ีอ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีจ  านวนตู ้NGV ถึง 
      ประมาณ 10 ตู ้ 
 2.2 ปัญหาก๊าซฯ หมดท่ีบางสถานีบริการ  
 2.3 ขอ้จ ากดัในการเติมก๊าซฯ ส าหรับรถขนาดเล็กใหเ้ติมไดจ้ากหวัเดียว   
 2.4 รถขนาดใหญ่ ใชเ้วลาในการเติมก๊าซฯ มาก  
 2.5 ควรมีสถานีบริการ NGV ในภาคใตใ้หถึ้งจงัหวดัภูเก็ต 
ทั้งน้ี ผูใ้ช ้NGV ยนิดีจ่ายในราคา 16 บาทต่อกิโลกรัม หากแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ข้ึนอยูโ่ยบายของรัฐบาล หากสามารถขายในราคาท่ีสะทอ้นตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงได ้ก็จะสามารถพฒันาแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆ ได ้

นางวรรณนิภา เจนดิษฐ
การ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ ควรมีการแจกหุน้ ปตท. ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นคนละะ 1 หุน้ แทน 
ของช าร่วย เพื่อเป็นการเพิ่มความมัง่คัง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจง วา่ปัจจุบนั NGV ไม่มีบริการทัว่ทั้ง 76 จงัหวดัในประเทศไทย เน่ืองจาก 
NGV เป็นก๊าซฯ จึงไม่สามารถขนส่งระยะไกลได ้โดย ในภาคตะวนัออกจะมีสถานี
บริการครอบคลุม  ภาคอีสานจะมีสถานีบริการส่วนหน่ึง เพราะมีแหล่งก๊าซฯท่ีอ าเภอ
น ้าพอง  ภาคเหนือนั้นไม่มีแหล่งก๊าซฯ ท าใหก้ารขนก๊าซฯ ในระยะทางไกล ๆ เป็นไป
ไดย้าก ส่วนในภาคใต ้มีแหล่งก๊าซฯ ท่ีอ าเภอจะนะ แต่มีปัญหาในการขนส่งเน่ืองจาก
มีการประทว้งในบางคร้ัง อีกทั้งแหล่งก๊าซฯ ท่ีมีอยูจ่  ากดั ซ่ึงหากเป็นไปไดจ้ะขอสงวน
ก๊าซฯ ไวส้ าหรับรถขนส่ง เช่นรถสาธารณะ รถแทก็ซ่ี หรือรถบรรทุก  ทั้งน้ี ปตท. 
เขา้ใจท่านผูถื้อหุน้ท่ีแนะน ามา แต่เน่ืองจาก ปตท. แบกรับภาระขาดทุนแต่เพียงผูเ้ดียว  
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นายประเสริฐ ติษยาธิคม 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงคะแนนวา่ ความเห็นของตนไม่ไดห้มายถึงวา่
จะตอ้งแสดงผลทุกคะแนนเสียง เพียงแต่ตอ้งการใหมี้ระบบตรวจสอบส าหรับผูท่ี้
ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยวา่คะแนนดงักล่าวเขา้ไปอยูใ่นระบบแลว้หรือไม่ เพื่อเป็นการ
พฒันาระบบลงคะแนนดว้ย 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับความเห็นไวพ้ิจารณา 

นายชาติชาย มาเมือง 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัน้ี 
1. นโยบายจ่ายเงินปันผลท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 จะมีการเปล่ียนแปลงไดห้รือไม่ 
2. ก าไรสุทธิและก าไรต่อหุน้ (EPS) ของ ปตท. ลดลงมา 2-3 ปี จะมีนโยบายใน

เชิงยทุธศาสตร์อยา่งไร ท่ีจะท าให ้ROE, ROA, ก าไรขั้นตน้ (Gross profit) หรือ 
ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เพื่อท าใหผู้ถื้อหุน้สบายใจข้ึน 

3. ปตท. มีนโยบายเร่ือง Cost Controlment อยา่งไรบา้ง 
4. ปตท. มีการด าเนินการในเร่ืองธรรมมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชนัอยา่งไร 
5. การมีผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเป็น สตง. มีขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือไม่ 

เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรัฐบาล  โดย สตง.
ไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลเช่นกนั อาจน าไปสู่ความไม่เป็นกลาง 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1. เน้ือหาทั้งหมดอยูใ่นเอกสารประชุมผูถื้อหุน้ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 

ปตท. คือ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 
2557  ปตท. เสนอการจ่ายเงินปันผลในอยูท่ี่อตัราร้อยละ 56.9 ซ่ึงสูงกวา่ร้อยละ 25   

2. ตามท่ีผูถื้อหุน้กล่าววา่ก าไรสุทธิของ ปตท. ลดลงมา 2-3ปีนั้นไม่ถูกตอ้ง โดยผล
ประกอบการปี 2557 เป็นปีแรกท่ีก าไรสุทธิลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้ามนัใน
ตลาดโลกท่ีลดลง โดยปกติก าไรสุทธิของ ปตท. จะอยูใ่นระดบัประมาณ แสนลา้น
บาท  

3. ในเร่ืองการควบคุมค่าใชจ่้าย  ปตท. ไดมี้การลดค่าใชจ่้ายรวมของกลุ่ม ปตท. โดย
ปกติค่าใชจ่้ายด าเนินงานจะใชท่ี้ระดบัร้อยละ 80 จากงบประมาณท่ีขอไว ้

4. ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ไดรั้บรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action  Coalition: CAC)  เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

5. สตง. เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542   

นายสมชาย ร้ีพลกุล 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหค้วามเห็นวา่ควรมีการตรวจสอบการด าเนินงานธุรกิจ LPG เน่ืองจาก ภาครัฐ
ก าหนดตรึงราคา LPG แต่มีสถานีบริการ LPG เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก และเกิดกรณี
ผูป้ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ ฯ ท าผดิกฎหมาย หรือกรณีการน า LPG ไปใชห้รือไป
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ขายผดิประเภท ดงันั้นควรพิจารณาใหมี้การตรวจสอบ ดูแลโรงบรรจุก๊าซฯ อยา่ง
เขม้งวด เน่ืองจากหากเกิดความเสียหาย จะมีผลต่อรัฐบาล และ ปตท. ดว้ย  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่  เร่ืองท่ีท่านผูถื้อหุน้กล่าวเร่ือง LPG เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
เน่ืองจากการตั้งราคา LPG ท่ีก าหนดโดยภาครัฐนั้น เกิดการลกัลัน่ในแต่ละประเภท
การใชง้าน ท าใหมี้การใชผ้ดิประเภท โดยมีการลกัลอบจากภาคครัวเรือนไปยงัภาค
ขนส่ง ซ่ึงรัฐบาลท่ีผา่นมามีการดูแลโดยใหต้ ารวจปราบปราม ทั้งน้ี ปตท. ในฐานะ
เป็นผูข้าย LPG ตามท่ีกระทรวงพลงังานก าหนด ปตท. ไม่สามารถเลือกจดัส่งได ้ เร่ือง
ดงักล่าวทางต ารวจไดมี้การด าเนินคดีไปแลว้  ซ่ึง ปตท.ไดใ้หค้วามร่วมมือกบัต ารวจ
ในการใหข้อ้มูล อน่ึงไม่ปรากฏวา่ มีโรงบรรจุของ ปตท. ถูกด าเนินคดี  ส าหรับผูท่ี้
กระท าความผดิในกรณีใช ้LPG ผดิประเภท ก็ตอ้งถูกด าเนินคดี 

ประธานฯ  เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับความเห็นผูถื้อหุน้ไวพ้ิจารณา  โดยเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ 

นายสมชาย ร้ีพลกุล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมวา่ ท่ี ปตท. ไดมี้การตรวจสอบหรือไม่ เพราะ ปตท. มีการจ่ายก๊าซ
มากกวา่ปกติ และคิดวา่ ปตท. ควรจะมีก าไรมากกวา่น้ี 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ ขอรับประเด็นไวพ้ิจารณา 

Mr. Bansant Kumar 
Dugar 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. แนะน าใหก้ลบัมาแจกบตัรเติมน ้ามนัในการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการโฆษณาผลิตภณัฑ ์
2. ในการไป Roadshow ขอแนะน าใหเ้นน้น าเสนอเฉพาะรายได ้โดยพยายามอยา่

เนน้เร่ืองค่าใชจ่้าย 
3. ขอเสนอใหมี้การออกขายหุน้กูห้รือพนัธบตัรระยะยาว โดย ปตท. มี Credit 

Rating ท่ีดี สามารถเสนออตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าได ้ท าใหมี้ตน้ทุนการกูย้มืต ่า 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงวา่ ในปี 2555 ปตท. ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเหรียญสหรัฐ (US 
Dollar Bond) วงเงินรวม 1,100 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 34,000 ลา้นบาท อาย ุ
10 ปี และ 30 ปี ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากหุน้กูส้กุลเหรียญสหรัฐท่ี
ออกโดยบริษทัไทยมีไม่มาก  ประกอบกบั ปตท. มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit 
Rating) อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ (Sovereign Rating) 
ท  าใหไ้ดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากนกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ  ซ่ึงจากการ
ส ารวจความตอ้งการซ้ือหุน้กูด้งักล่าว นกัลงทุนแสดงความประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นกู้
เกินกวา่จ านวนประมาณ 10 เท่า (Oversubscribe)   

ปัจจุบนั ปตท. มีปริมาณเงินสดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2557 ประมาณ 60,000 -80,000 ลา้น
บาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเบิกจ่ายงบลงทุน (Capital Expenditure) นอ้ยกวา่
แผนการลงทุนท่ีประมาณการไว ้ 



 - 42 - 

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ขอรับขอ้เสนอของท่านผูถื้อหุน้ไวพ้ิจารณา 

 
ประธานฯ ขอสรุปวา่ เน่ืองจากการประชุมด าเนินการไดค้รบทุกระเบียบวาระแลว้ เม่ือไม่มีผูถื้อ

หุน้ตอ้งการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก    จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณ
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  ขอให้ผูถื้อหุน้ส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้
เป็นหลกัฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบประเมินผลการประชุมใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ปตท. ท่ี
ประตูทางออกดว้ย 
 

 อน่ึง  หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.30 น.ไดมี้ผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน  
โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน  6,030 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตนเอง  2,224 ราย  และ     
รับมอบฉนัทะ 3,806  ราย  รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  2,425,104,863 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 84.90  ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  จึงขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  เวลา  12.56 น. 
 นางวนัทนีย ์ จารึก  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 ลงนาม       .................................................................. 
  ( นายปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์ ) 
  ประธานกรรมการ ปตท.  
 
 
 
 ลงนาม      .................................................................. 
  ( นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร )  
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.  

-ลงนามแล้ว- 

-ลงนามแล้ว- 


