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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
–––––––––––
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจัดงาน EH 106 ชั้น 1
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุ งเทพฯ
ก่ อนเริ่มการประชุ ม
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จดั ฉายวิดีโอแนะนาความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม
และขอความร่ วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ”
เริ่มการประชุ ม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและสิ ทธิ ในการรับเงิน
ปันผล ปตท. มีทุนชาระแล้วเป็ นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็ นจานวนหุ น้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2,856,299,625 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.-บาท โดย ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมรวมจานวนทั้งสิ้ น 3,942 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,305 ราย และ
รับมอบฉันทะ 2,637 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 2,360,177,057 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.63 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป
นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านเข้าสู่ การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ซึ่ งในปี นี้เป็ นการประชุมปี ที่ 14 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอด
มา ปตท. ขอเรี ยนว่า ปตท. มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่ดาเนินธุ รกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็ นบริ ษทั
พลังงานชั้นนาของประเทศไทย ที่มีการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้
และผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างสมดุล
ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุมและอยูบ่ นเวที รวม 16 ท่าน ดังนี้
กรรมการ
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
กรรมการ / ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
4. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการอิสระ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
7. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
8. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
9. พลอากาศโท บุญสื บ ประสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
10. นายวิชยั อัศรัสกร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
12. นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ 1 ท่านคือ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข ติดภารกิจราชการต่างประเทศ
ผู้บริหาร
1. นายสุ รงค์ บูลกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน
2. นายณัฐชาติ จารุ จินดา
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
3. นายสรัญ รังคสิ ริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน
นอกจากนี้ ยังมีผบู ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั
กลุ่ม ปตท. ที่อยูด่ า้ นหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจง และให้ขอ้ มูลในกรณี ที่มีขอ้ สอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
ประธานฯ ได้เรี ยนแนะนาผูแ้ ทนจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวมะยุรีย ์ จันทะมาตย์ 2. นางสาวกุลปราโมทย์ อดิศราลักษณ์ 3. นางสาวจิราวัฒน์
พฤกษาสวย และ ขอแจ้งชื่อผูท้ าหน้าที่เป็ นคนกลาง ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย 3 ท่าน คือ 1. นางสาวเพียงพนอ
บุญกล่า จากบริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จากัด 2. นายสถาพร จาสุ ข 3. นายกันย์ วัชระกร จาก
บริ ษทั สานักกฎหมาย เซ้าส์ เอเชีย จากัด เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน อนึ่ง ภายหลังจาก
ประธานฯ แนะนาที่ปรึ กษากฎหมายผ่านไป มีที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั วีระวงค์ ชิ นวัฒน์และเพียงพนอ จากัด
อีก 1 ท่านคือ นายธี รศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ มาเข้าร่ วมประชุมด้วย
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้วา่ ปตท. ได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 6 มีนาคม 2558 รวมทั้ง ปตท.
ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 และการเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของบริ ษทั เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็ นกรรมการด้วย ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่ อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเข้ามา
ปตท. ได้ดาเนินการในเรื่ องการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เป็ นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อนมาอย่างต่อเนื่ อง ตามกลยุทธ์ Green Roadmap โดยในช่วงที่ผา่ นมามีโครงการสาคัญ เช่นการจัดการ
การใช้พลังงาน และการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน จากการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร รวมทั้งดาเนินโครงการ
ปลูกป่ าอย่างยัง่ ยืน โดยได้รับการขึ้นทะเบียน โครงการลดก๊าซเรื อนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
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ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) รวมกว่า 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (เท่ากับ ตันไม้ 5,000 ต้นดูดซับตลอดชีวิตหรื อปลูกป่ ากว่า 3,000 ไร่ ) ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ ปตท. ขอ
ส่ งเสริ มการจัดประชุมสี เขียว (Green Meetings) และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าด้วย
เพื่อร่ วมกับกลุ่ม ปตท. ในลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกด้วย และรณรงค์ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอให้นางวันทนีย ์ จารึ ก เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงวิธี
ปฏิบตั ิในการประชุมวันนี้
นางวันทนีย ์ จารึ ก เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนชี้ แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งจะต้อง
ลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ หรื อรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือหรื อรับมอบ
ฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุ ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสี ยง จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ดังกล่าว มาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่เห็นด้วยและเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ในเรื่ อง
คะแนนเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรื ออนุ มตั ิในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะ
เก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท้ ี่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้อง
ประชุมในวาระใด ท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ของท่านได้โดยส่ งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่
ประจาแถวของท่าน
- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการสอบถามจะต้องไปยืนที่ไมโครโฟน
และยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต ให้ผถู ้ ือหุน้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรื อให้เห็นด้วยทุกครั้ง
รวมทั้งให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม หรื อให้ความเห็นให้ตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายอื่น ได้
ร่ วมใช้สิทธิ ดว้ ย และเพื่อการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ มีคาถามที่ไม่ตรงกับ
วาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ประธานฯ อาจขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- นอกจากนี้ กรณี มีผสู ้ อบถามเป็ นภาษาอังกฤษ ปตท. ได้จดั เตรี ยมเจ้าหน้าที่สาหรับแปลคาถาม/
ข้อเสนอแนะ ให้เป็ นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร จะตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม
ได้เข้าใจทัว่ กัน แต่จะมีเจ้าหน้าที่แปลคาตอบของกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร เป็ นภาษาอังกฤษให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่
สอบถาม/ให้ขอ้ เสนอแนะดังกล่าว
อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก
ณ ตอนลงทะเบียน โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อที่ ปตท. จะได้นาไปพิจารณาปรับปรุ ง
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การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งต่อไป และต่อมานางวันทนีย ์ จารึ ก เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนเชิญท่านประธานฯ
ดาเนินการประชุมต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุ มตามที่กาหนด ซึ่ งประกอบด้วย 7
วาระ ตามลาดับ ดังนี้
พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 และพิจารณาอนุมตั ิ
ระเบียบวาระที่ 1
งบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ปตท. ได้นาส่ ง รายงานประจาปี 2557 งบการเงิน ประจาปี 2557 และ
ประธานฯ
รายงานความยัง่ ยืน ปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
 ลาดับต่อไป ก่อนที่คุณไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะนาเสนอรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี
2557 และข้อมูลที่สาคัญให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ ขอเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ น้ รับชม
วีดิทศั น์ สรุ ปผลการดาเนิ นงาน และจะเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
(ฉายวีดิทศั น์ประมาณ 7 นาที)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ ในปี 2557 นี้ ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีผลการดาเนิ นงาน เทียบกับปี 2556 ดังนี้
- รายได้จากการขาย 2.8 ล้านล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2556 ร้อยละ 0.3
- กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายหรื อ
EBITDA
จานวน 251,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 10
- กาไรสุ ทธิ รวม 55,795 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 40 โดยที่
: ร้อยละ 71 หรื อจานวน 39,347 ล้านบาทเป็ นส่ วนที่เกิดจากการ
ดาเนินงานของ ปตท. ดังนี้
- กลุ่มธุ รกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดาเนิ นงานดีข้ ีน จากราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอา้ งอิง และ
การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ปริ มาณขายปรับเพิม่ ขึ้น จากการที่โรงแยกก๊าซฯ หน่วย
ที่ 5 กลับมาดาเนินการผลิตได้ตามปกติ ในขณะที่ กลุ่มธุ รกิจ
น้ ามันและการค้าระหว่างประเทศมีผลประกอบการที่ลดลง
: ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 29 หรื อจานวน 16,448 ล้านบาท เป็ นผลจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดย
-ในไตรมาสที่ 4 ปตท. และบริ ษทั ย่อย มีการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. รวมจานวน 36,707 ล้าน
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บาท และผลการดาเนินงานส่ วนใหญ่ที่ลดลงของบริ ษทั ในเครื อ
อันเนื่องมาจาก
(1.) ปตท. สผ. ได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ลดลง และ
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากโครงการพีทีทีอี
พี ออสตราเลเชีย และโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ ทั้งยังมีค่า
เสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเพิม่ สู งขึ้นตามปริ มาณการผลิตและ
สิ นทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น
(2.) กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่
: ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ร่ วมในกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมี
สายอะโรเมติกส์ลดลง เนื่องจากส่ วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
(Spread Margin) ของ Paraxylene (PX) และ Benzene
ปรับลดลง ประกอบกับโรงอะโรเมติกส์มีการปิ ดซ่อม
ฉุ กเฉิ นและปิ ดซ่อมบารุ งตามแผนงานในไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะที่ธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอ
เลฟิ นส์มีผลการดาเนิ นงานดีข้ ึน เนื่ องจาก Spread Margin
ของผลิตภัณฑ์ โอเลฟิ นส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่ องปรับ
เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด
: ธุ รกิจการกลัน่ มีค่าการกลัน่ (GRM) ลดลง ส่ วนหนึ่ง
เป็ นผลจากปี 2557 มีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน ขณะที่ปี
ก่อนมีกาไรจากสต็อกน้ ามัน เนื่องจากราคาน้ ามันดิบ
ปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 นอกจากนี้ยงั เป็ น
ผลจากในปี 2557 โรงกลัน่ น้ ามันในกลุ่ม ปตท. มีการ
ปิ ดซ่อมบารุ งครั้งใหญ่ตามแผนงาน (Major Turnaround)
- ในปี 2557 ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน
11,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
210 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ จานวน 41,029 ล้านบาท ลดลงจากปี
2556 จานวน 6,620 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์รวมจานวน 36,707 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
ปตท.สผ. รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ รวมจานวน 32,796
ล้านบาท และ PTTGE (บริ ษทั ย่อยของ ปตท. ดาเนินธุ รกิจปาล์ม
น้ ามัน) รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดาเนิ นงานจานวน
2,816 ล้านบาท ส่ งผลให้ในปี 2557 ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ
ลดลง
- ในส่ วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
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ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 1.78 ล้านล้านบาท ลดลง
จากปี 2556 ร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
: สิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 491,963 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 โดย
เป็ นการลดลงของลูกหนี้การค้าลดลง 98,321 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มา
จากธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่มีปริ มาณขายและราคาขายที่ลดลง
ตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
: สิ นทรัพย์อื่นๆ จานวน 566,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็ น
ผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ในการสารวจ
และประเมินแหล่งทรัพยากรของ ปตท.สผ. จากการแลกเปลี่ยน
สัดส่ วนการครอบครองสิ ทธิ ในแหล่งปิ โตรเลียมของโครงการมาเรี ย
น่า ออยล์ แซนด์ และจากการเข้าซื้ อบริ ษทั ย่อยของ Hess Corporation
แม้วา่ สิ นทรัพย์ บางส่ วนลดลงจากการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของโครงการมาเรี ยน่าออยล์ แซนด์
: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 720,335 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3
ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
- สิ นทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่ลดลงของ
ปตท.สผ.จาก การแลกเปลี่ยนสัดส่ วนการครอบครองสิ ทธิ ใน
แหล่งปิ โตรเลียมของโครงการมาเรี ยน่า ออยล์ แซนด์กบั บริ ษทั
Statoil Canada Limited และการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย สุ ทธิ กบั สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นใน
ระหว่างปี 2557 จากการที่ ปตท.สผ. เข้าซื้ อบริ ษทั ย่อยของ Hess
Corporation
: หนี้สินรวมมีจานวน 911,837 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เป็ น
ผลมาจาก
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 78,847 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผลมาจาก เจ้าหนี้การค้าลดลง จากเจ้าหนี้การค้าของ ปตท. ที่
ลดลงในธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามปริ มาณและราคาซื้ อที่
ลดลง
- เงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี ) จานวน 453,484 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 ส่ วนใหญ่เป็ นผล
มาจากการจ่ายชาระคืนหุ น้ กูส้ กุลเงินต่างประเทศและหุ น้ กูส้ กุล
เงินบาทของ ปตท. และ ปตท.สผ. ตามลาดับ
: ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ 867,342 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5
ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้น ของกาไรสุ ทธิ ปี 2557 และ
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ปตท.สผ. เสนอขายหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนจานวน
32,207 ล้านบาท
- ในส่ วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้วา่ ปตท. มีโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ งขึ้นจากปี ก่อน โดยมี
: อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Net Debt/Equity) อยู่
ที่ระดับ 0.3 : 1 เทียบกับ ปี 2556 ที่ 0.4:1 ซึ่ งดีกว่านโยบายที่
ปตท. กาหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า
: หนี้สินสุ ทธิ ต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยูท่ ี่ระดับ 1.0 เท่า
ดีกว่าปี 2556 ที่ 1.4 เท่าและ ต่ากว่านโยบายที่ ปตท. กาหนดคือ
ไม่เกิน 2 เท่า
: ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย อยูท่ ี่ระดับ 13.6 เท่า ดีข้ ึนจาก
ปี 2556 ซึ่ งอยูท่ ี่ 10.5 เท่า
- นอกจากผลการดาเนิ นงานที่ได้รายงานให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านทราบแล้ว ปตท.
มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปี ข้างหน้า (ปี 2558-2562) วงเงินรวม 298,700 ล้าน
บาท โดยเน้นการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้กบั ประเทศ ซึ่ งเงินลงทุน
ส่ วนใหญ่จะใช้สาหรับการสร้างท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง คลัง LNG เพื่อ
นาเข้า LNG สาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานให้กบั ประเทศ
ประธาน

เรี ยนผูถ้ ือหุ น้ ว่า ตามที่ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบรายงานการดาเนินงานของ ปตท. ใน
รอบปี 2557 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจาปี และรายงานทางการเงิน ที่ได้
จัดส่ งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และจากการรับชมวีดิทศั น์
“สรุ ปผลการดาเนินงานในปี 2557” รวมทั้งสรุ ปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นาเสนอไป
แล้วนั้นจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานของ ปตท.
ในรอบปี 2557 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้รับ
รองความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี และรายงานทางการเงินและสอบถามว่ามี
ผูถ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่ งมีคาถาม และข้อเสนอแนะ
โดยสรุ ปดังต่อไปนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามและให้ความเห็นดังนี้
1. ในไตรมาสที่ 4 ปตท. มีกาไรส่ วนเพิ่มจากธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
เท่าใด
2. หากเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานระหว่างบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจการค้า
ระหว่างประเทศชั้นนาอื่นๆ ปตท.อยูใ่ นระดับไหน และมีแผนกลยุทธ์
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ในช่วงที่ตลาดมีลกั ษณะเป็ น Contango หรื อราคาในตลาดซื้ อขาย
ล่วงหน้าอยูใ่ นระดับสู งกว่าราคาปั จจุบนั (spot rate) อย่างไร
3. ขอให้ ปตท. พิจารณาการลงทุนให้รอบคอบในระยะยาว ทั้งนี้เห็นว่าการ
ที่ราคาน้ ามันลด เป็ นโอกาสในการลงทุน โดยสามารถเข้าซื้ อกิจการใน
ต่างประเทศ
นายพิจารณ์ สุ ขภารั งษี
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังนี้
1. เหตุใดที่การประชุมครั้งนี้ จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้
2. เหตุใดเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ถึงสู งมากเป็ นจานวนถึงสี่ ลา้ นบาท
3. เหตุใด ปตท. ไม่ต้ งั Regional Treasury Center ที่ประเทศไทย รวมไปถึง
ควรหารื อกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีการตั้ง
International Head Quarter ที่ไทย

ผศ. วิวฒ
ั น์ ชัย กุลมาตย์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ในการเปิ ดสัมปทานรอบที่ 21 ขอให้ผบู ้ ริ หาร ปตท. และบริ ษทั ปตท.
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ประสานกับกรมพลังงาน
ทหาร เข้าร่ วมประมูล เพื่อให้แหล่งพลังงานเป็ นของคนไทย ผลกาไรที่
ได้จากการดาเนินงานสามารถกลับคืนสู่ ประเทศ
2. ขอชื่นชมการทางาน วิสัยทัศน์ของประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในการมุ่งมัน่ ทาประโยชน์
ให้ชาติบา้ นเมือง
3. ขอให้พิจารณาร่ วมกับสถาบันการศึกษา ในการศึกษาวิจยั เทคโนโลยีการ
ขุดเจาะสารวจแหล่งพลังงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศ
4. ขอให้พิจารณายกเลิกการลงทุนในโครงการต่างประเทศ เช่น อินโดนี เซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว โอมาน และพิจารณาเพิ่มผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุน้ แทน

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. ในปี 2557 ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศมี EBITDA ลดลงประมาณร้อย
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ละ 6 เนื่ องจากปริ มาณการค้าที่ลดลง ประกอบกับในช่วงครึ่ งหลังของปี
ราคาน้ ามันปรับลดลงประมาณร้อยละ 50 ดังนั้นเมื่อดูราคาในอนาคต
(Forward curve) จะเป็ นลักษณะ Contango แต่ดว้ ยราคา ณ ขณะนั้น ที่
ลดลงต่อเนื่ อง นักวิเคราะห์จากทัว่ โลกไม่สามารถบอกได้วา่ จะต่าลงถึง
จุดไหน ดังนั้น สิ่ งที่ ปตท. ดาเนินการคือ ดาเนินธุ รกิจแบบระมัดระวัง
ไม่มีนโยบายการทาธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศแบบเก็งกาไร และ
พยายามบริ หารความเสี่ ยง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสี ยหายจากความผันผวนของ
ราคาน้ ามัน สาหรับผลประกอบการของธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศนั้น
สามารถเทียบเท่ากับบริ ษทั ชั้นนาอื่นๆ ที่ทาธุ รกิจประเภทเดียวกัน
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2. เห็นด้วยกับท่านผูถ้ ือหุ น้ ว่าในช่วงภาวะราคาน้ ามันลดลง เป็ นโอกาสที่ดี
ในการลงทุน และการเข้าซื้ อกิจการ อย่างไรก็ตาม ปตท.ไม่ได้ลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ในช่วงที่ราคาน้ ามันอยูใ่ นระดับสู ง
3. การพิจารณาเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่ได้มี
ระดับที่สูงมากเหมือนที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ เข้าใจ
4. Regional Treasury Center ของ ปตท. อยูท่ ี่สิงคโปร์ มีวตั ถุประสงค์ต้ งั ขึ้น
เพื่อบริ หารจัดการกระแสเงินสดของกลุ่ม ปตท. ในรู ปเงินตรา
ต่างประเทศ
5. การเปิ ดประมูลสัมปทานปิ โตรเลียมรอบที่ 21 ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งนี้แหล่งพลังงานในประเทศทั้งก๊าซและน้ ามัน ค่อนข้างเหลือ
น้อยลง ซึ่ งเป็ นเหตุผลที่ ปตท.สผ. จึงต้องขยายการขุดเจาะสารวจแหล่ง
พลังงานไปต่างประเทศ
6. ปั จจุบนั ปตท. และกรมพลังงานทหาร ได้ประสานงานร่ วมมือกันเป็ น
อย่างดี
นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า เหตุใดถึงไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงว่า ปตท. และบริ ษทั ในกลุ่ม ได้กาหนดมาตรฐานโดยการนาส่ งสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
1 เดือน ซึ่งหากไม่มีขอ้ แก้ไขหรื อข้อทักท้วงใดๆ จะถือว่าท่านผูถ้ ือหุน้ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า มีแผนดาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับธุ รกิจถ่านหิ นในอนาคต
เนื่องจากพิจารณาผลประกอบการแล้ว มีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่อง

นายอธิวฒ
ั น์ พัฒนชั ยภูวนนท์ ขอสอบถามว่า ปตท. มีแนวทางปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานของบางธุ รกิจ เช่น
ธุ รกิจถ่านหิ น และธุ รกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่ อย่างไร
ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงที่สาคัญของโลก แม้สถานการณ์ปัจจุบนั ราคา
ถ่านหิ นลดลง ทาให้ผลประกอบการไม่ดี โดยธุ รกิจถ่านหิ นที่มีอยูค่ วรจะมีต่อไป
ในหลักการ โดยระยะสั้นฝ่ ายจัดการจะต้องบริ หารจัดการ ปรับลดค่าใช้จ่ายให้ดี
แต่ท้ งั นี้ในระยะยาวราคาถ่านหิ นน่าจะปรับขึ้น โดยถ่านหิ นยังคงเป็ นเชื้ อเพลิงที่
สาคัญต่อประเทศ และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน ชี้แจงต่อผูถ้ ือหุ ้น

ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน

เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. เหมืองถ่านหิ นของ ปตท. ในอินโดนี เซี ย ถือเป็ นถ่านหิ นคุณภาพดี เป็ นที่
ต้องการของตลาด โดยปั จจุบนั ยังคงระดับผลิตที่ประมาณ 10 ล้านตันต่อ
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ปี และผลการดาเนินงานยังมีกาไรและมีรายได้ที่เหมาะสม แม้วา่ ราคา
ถ่านหิ นในปั จจุบนั ค่อนข้างทรงตัวแต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยธุ รกิจ
ถ่านหิ นยังช่วยเสริ มความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศและเป็ น
เชื้อเพลิงที่มีความต้องการในอนาคต
2. ผลประกอบการของธุ รกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่ ขึ้นอยูก่ บั ส่ วนต่าง หรื อ
margin ทั้งนี้ธุรกิจการกลัน่ อาจพบปั ญหาเนื่องจากต้องสารองน้ ามันตาม
กฎหมาย เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 6 ซึ่งหากราคาน้ ามันลดลง อาจส่ งผล
กระทบให้เกิด Stock loss (ขาดทุนจากราคาน้ ามันที่ซ้ื อสารองเพื่อไว้
จาหน่าย) แต่เมื่อราคาน้ ามันปรับเพิ่มขึ้น ผลประกอบการจะดีข้ ึน
สาหรับธุ รกิจปิ โตรเคมียงั คงมีผลประกอบการที่ดี
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังนี้
1. อยากทราบวิธิที่ ปตท. จะบริ หารจัดการสภาวะตลาดแบบ Contango ให้มี
กาไร
2. สัดส่ วนของการขายก๊าซธรรมชาติให้กบั ภาคขนส่ ง ภาคอุตสาหกรรม
และภาคไฟฟ้าว่าเป็ นเท่าใด และราคาขายแตกต่างกันหรื อไม่
3. ปตท. จะมุ่งเน้นการลงทุนอย่างไร เพื่อให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ Big
Long Strong

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงว่า ปตท. ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรในการทาธุ รกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ โดย ปตท. ทาธุ รกิจแบบซื้ อมาขายไป และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฎิบตั ิการกลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ชี้แจงต่อผูถ้ ือหุ ้นใน
เรื่ องก๊าซธรรมชาติ
ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นต้ น
และก๊าซธรรมชาติ

เรี ยนชี้แจง ดังนี้ สัดส่ วนของการขายก๊าซธรรมชาติให้กบั ภาคไฟฟ้าร้อยละ 59
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ภาคขนส่ งร้อยละ 7 และส่ วนที่เหลือเป็ นการใช้เพื่อ
เป็ นวัตถุดิบสาหรับโรงแยกก๊าซฯ ทั้งนี้สาหรับราคาขายภาคไฟฟ้าอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ราคาขายภาคอุตสาหกรรมจะ
อ้างอิงเชื้ อเพลิงชนิ ดอื่น และราคาขายภาคขนส่ งถูกควบคุมราคา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ราคา NGV ซึ่ งถือว่าต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริ ง ถึงแม้จะได้มีการปรับราคา โดย
ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 13 บาทต่อ กิโลกรัม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงยุทธศาสตร์การลงทุนดังนี้ แผนการลงทุนของ ปตท. จะมุ่งเน้นการ
ลงทุนเพื่อให้เกิดความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศเป็ นหลัก ผ่านการลงทุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการลงทุนระบบท่อส่ งก๊าซฯ ระบบท่อน้ ามัน การ
สร้างคลังในพื้นที่ต่างๆของประเทศ เป็ นต้น โดยถัดไปจะพิจารณาลงทุนใน
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โครงการที่ให้เกิดความมัง่ คัง่ เพื่อให้มีผลตอบแทนกลับคืนสู่ ผถู ้ ือหุ น้ และสุ ดท้าย
ให้เกิดความยัง่ ยืนขององค์กร
ผศ. วิวฒ
ั น์ ชัย กุลมาตย์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ขอเสนอให้ยกเลิกโครงการจาหน่ายน้ ามันดีเซล สาหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่ อง (โครงการน้ ามันเขียว) ซึ่ งอาจก่อให้เกิดช่องทางการค้า
น้ ามันเถื่อน เนื่ องจากเห็นว่าผูป้ ระกอบการทุกรายควรได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกัน

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า โครงการน้ ามันเขียวเป็ นนโยบายของภาครัฐ ขอฝากท่านอารี พงศ์ฯ
ซึ่งเป็ นปลัดกระทรวงพลังงานไปพิจารณาตรวจสอบ

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็นว่า การซื้ อขายในสภาพตลาดแบบ Contango ไม่ถือเป็ นการเก็ง
กาไร ขอให้ ปตท. ลองพิจารณาดู

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับข้อสังเกตของผูถ้ ือหุ ้นไปพิจารณาดาเนินการ
ขอสอบถามและให้ความเห็นดังนี้
1. ขอทราบความคืบหน้า และผลสรุ ปของการปฎิรูปพลังงาน
2. ขอทราบมาตรการป้ องกันกรณี มีมรสุ มรุ นแรง ซึ่ งกระทบต่อการทางาน
ของแท่นขุดเจาะของ ปตท. สผ.
3. ขอเสนอให้ประธานฯ ร่ วมออกรายการโทรทัศน์กบั ฝ่ ายที่คดั ค้านการ
ปฎิรูป เพื่อให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ เท็จจริ ง
4. ข้อสรุ ปเรื่ องการทวงคืนท่อก๊าซฯ ในทะเลเป็ นอย่างไร

นายพิทกั ษ์ เนตรเพชราชัย
ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงดังนี้
1. รัฐบาลได้ดาเนินการปฎิรูปพลังงานอย่างต่อเนื่ อง เช่น การปรับ
โครงสร้างราคา เพื่อแก้ไขปั ญหาหนี้สินของกองทุนน้ ามัน ทั้งนี้สิ่งที่น่า
เป็ นห่วงคือ เรื่ องสัมปทานปิ โตรเลียมรอบที่ 21 ที่ชะลอออกไป และการ
จัดการกับสัมปทานที่จะหมดอายุใน 7 ปี ข้างหน้าด้วย เนื่องจากพลังงาน
ในประเทศที่กาลังจะหมดลง
2. ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นในข้อเสนอแนะเรื่ องการออกรายการโทรทัศน์
3. สาหรับเรื่ องท่อก๊าซฯ ในทะเล ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาวินิจฉัยและ
คาสัง่ แล้วหลายครั้ง โดยหลังสุ ด ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาสัง่ ยืนตาม
คาสัง่ ของศาลปกครองกลางไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากศาล
ปกครองสู งสุ ดได้เคยพิพากษาและมีคาสัง่ ในคดีแปรรู ป ปตท. แล้วว่า
ปตท. ดาเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลัง
ตามคาพิพากษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูฟ้ ้องคดีไม่มีสิทธิ นาเรื่ องนี้มาฟ้อง
เป็ นคดีใหม่ ดังนั้นคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดในกรณี น้ ี จึงเป็ นที่
สิ้ นสุ ดแล้ว

นายพิเชียร อานาจวร
ประเสริฐ
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังนี้
1. งบลงทุนและนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของ ปตท. และบริ ษทั ใน
กลุ่ม ในสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่
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2.
3.
4.
5.
นายพิจารณ์ สุ ขภารั งษี
ผูถ้ ือหุน้

ปตท.สผ. ในการแสวงหาแหล่งพลังงานในต่างประเทศ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมี
ความมัน่ ใจว่าผลตอบแทนในการลงทุนจะคุม้ ค่า
ขอทราบแนวทางการจัดการ เพื่อให้ผลประกอบการของ ปตท. ดีข้ ึน
หากการเปิ ดประมูลสัมปทานปิ โตรเลียมรอบที่ 21 ยังคงชะลอออกไป
ปตท. มีความเห็นว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร
ปตท. เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า (Electric
Vehicles) ใน 3-5 ปี ข้างหน้าอย่างไร
ปตท. มีนโยบายในการส่ งเสริ มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อย่างไร

ขอให้ความเห็นว่า ปตท. ควรพิจารณาแยกการกากับดูแลหรื อผูม้ ีอานาจกากับ
ดูแล (Regulator) กับผูป้ ระกอบการ (Operator) ออกจากกัน

นายอธิวฒ
ั น์ พัฒนชั ยภูวนนท์ ขอสอบถามเกี่ยวกับ ทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจร้านสะดวกซื้ อ Jiffy ในสถานีบริ การ
น้ ามัน ว่าจาเป็ นหรื อไม่ที่ตอ้ งเปิ ดคู่กบั สถานีบริ การฯ
ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ช้ ีแจงต่อผูถ้ ือหุ น้ ถึง
กระบวนการตรวจสอบการลงทุนของ ปตท. ที่มีความรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงดังนี้
1. บริ ษทั ไม่สามารถสร้างแนวป้ องกันมรสุ มรุ นแรงที่จะกระทบต่อการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฎิบตั ิงานที่แท่นขุดเจาะของ ปตท.สผ. ได้ เนื่ องจากแท่นผลิตอยูห่ ่าง
จากฝั่งประมาณ 200-300 กิโลเมตร ดังนั้นแนวทางที่ดาเนินการคือ
หากเกิดมรสุ ม จะต้องหยุดการผลิต และอพยพพนักงานขึ้นฝั่ง
2. ปตท. ได้พฒั นากระบวนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจลงทุนอย่างเข้มงวด
โดยมีการจัดทาระเบียบว่าด้วยการลงทุน โดยพิจารณากลยุทธ์ที่
เหมาะสม (Strategic fit) และมีการตรวจสอบหลังการลงทุน (Post
Investment Audit) ว่าโครงการมีปัญหาอย่างไร สร้างผลกาไรให้กบั
ปตท. เท่าใด จึงมัน่ ใจได้วา่ การลงทุนของ ปตท. มีความรัดกุมและมี
เหตุผล
3. สถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท. ได้ดาเนินการโครงการวิจยั และ
พัฒนาการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ โดยมีการศึกษาหัวปลัก๊ ที่มีมาตรฐาน และ
ติดตั้งสถานีชาร์ จ (Electric Vehicle Charger) เพื่อรองรับงานวิจยั ที่สถานี
บริ การน้ ามันบนถนนชัยพฤกษ์อีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคต ปตท. จะเข้าร่ วม
โครงการวิจยั แบตเตอรี่ รุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งหากราคาแบตเตอรี่
ถูกลง รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็ นยานพาหนะสาหรับการเดินทาง ที่ใช้แทน
รถยนต์ปกติได้
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4. ปตท. ได้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar Rooftop) ของกระทรวงพลังงาน โดยจะเห็นว่าด้านหน้า
อาคารสานักงานใหญ่ ปตท. หรื อหลังคาของสถานีบริ การน้ ามันบนถนน
ชัยพฤกษ์ จะมีการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ
คาดว่าจะติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต
5. Jiffy ไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นสถานีบริ การน้ ามันแต่เพียงอย่างเดียว โดย
ปั จจุบนั เริ่ มเปิ ดให้บริ การ Jiffy นอกสถานีบริ การน้ ามันแล้ว
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า โดยส่ วนตัวค่อนข้างมีความวิตกกังวลในการชะลอการเปิ ดประมูล
สัมปทานปิ โตรเลียมรอบที่ 21 เนื่องจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
สัมปทานไปเป็ นระบบแบ่งปั นผลผลิต (PSC) นั้น ควรมีการให้ความรู ้กบั ทุกฝ่ าย
เกี่ยวกับระบบ PSC ว่าระบบ PSC ที่มีการนาเสนอนั้นไม่มีรายละเอียดกฎเกณฑ์
หรื อระเบียบที่ชดั เจน อีกทั้งระบบ PSC อาจก่อให้เกิดปั ญหาคอร์ รัปชันได้ง่าย ซึ่ ง
จะทาให้ผรู ้ ับสัมปทานลดการลงทุน มีผลให้การผลิตปิ โตรเลียมลดลงอย่าง
รวดเร็ ว ต้องมีการนาเข้า LNG จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากราคา
LNG สู งกว่าราคาก๊าซฯ ในอ่าวไทย จะเกิดผลกระทบต่อต้นทุน พลังงาน ค่า
ไฟฟ้า รวมไปถึงการสู ญเสี ยเงินตราต่างประเทศ และรายได้ของภาครัฐจากการ
พัฒนาปิ โตรเลียมลดลง

นายปรัชญา ถิรวัฒนพงศ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามตรงประเด็น เนื่ องจากใช้เวลาในวาระนี้
ค่อนข้างนาน

นายอธิวฒ
ั น์ พัฒนชั ยภูวนนท์ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า มีแนวโน้มที่จะแยกตัว (Spin-off) ธุ รกิจค้าปลีกน้ ามัน
(non-oil) เช่น Jiffy หรื อไม่ และขนาดธุ รกิจของ Jiffy เป็ นเท่าใด
ผูถ้ ือหุน้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงว่า ปตท. อยูร่ ะหว่างการศึกษาการแยกธุ รกิจน้ ามัน และธุ รกิจค้าปลีก
น้ ามัน (non-oil) และโดยปัจจุบนั Jiffy มีจานวน 100 สาขา ยังไม่ทดั เทียมธุ รกิจค้า
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปลีกของบริ ษทั อื่นๆ แต่หากมองว่าในอนาคต Jiffy มีระบบการบริ หารจัดการ
และการสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ที่ดีมาก จึงมีความเป็ นไปได้
ในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดาเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2557
รับทราบแผนการดาเนินงานในอนาคต และอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
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ร้ อยละของจานวนหุ้น
มติทลี่ ง
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2,421,229,391
99.88
2. ไม่เห็นด้วย
5,230
0.00
3. งดออกเสี ยง
2,814,368
0.12
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ด
ประชุมจานวน 63,871,932 หุน้
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
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ระเบียบวาระที่ 2

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิประจาปี 2557 และการจ่ ายเงินปันผล
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
เรี ยนชี้แจงข้อมูล ดังนี้
 จากผลการดาเนิ นงานปี 2557 ปตท. มีกาไรสุ ทธิ 55,795 ล้านบาท
 โดยในปี 2557 ปตท.ได้จดั สรรเป็ นสารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย
จานวน 42 ล้านบาท (สารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อดาเนินการรับ
ประกันภัยเฉพาะในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ที่ได้
จากผลการดาเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปี สมทบเข้ากับ
เงินกองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าว)
 อย่างไรก็ดี ในปี 2557 ปตท. ไม่ได้จดั สรรกาไรไปเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย (อื่นๆ) เพิ่มเติม เนื่องจาก ปตท. ได้จดั สรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว
 ทาให้มีกาไรสุ ทธิ ภายหลังการจัดสรรมีจานวน 55,753 ล้านบาท
 ตัวเลขสารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธ.ค. 57 หมายเหตุ 31.2
 จากผลการดาเนินงานปี 2557 ซึ่ ง ปตท. มีกาไรสุ ทธิ 55,795 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น 19.33 บาทต่อหุ ้น ลดลงร้อยละ40.06 เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงาน
ปี 2556 ที่มีกาไรสุ ทธิ 93,091 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 32.52 บาทต่อหุ ้น
คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี
2557 ในอัตรา 11.00 บาท/หุ น้ แบ่งเป็ น
- เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการครึ่ งแรกของปี 2557
ในอัตรา 6.00 บาท/หุน้ คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 17,137 ล้านบาท
ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อ 2 ตุลาคม 2557
- จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการครึ่ งหลังของปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
ของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ในอัตรา 5.00 บาท/หุ ้น
คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 14,281 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่
24 เมษายน 2558
 อัตราการจ่ายเงินปั นผลหรื อ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้อยละ
56.9 ของกาไรสุ ทธิ ของ ปตท. (นโยบายของ ปตท.ซึ่ งกาหนดไว้ที่ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 25) และคิดเป็ นผลตอบแทนเงินปั นผล (Dividend Yield)

- 16 -

ที่ระดับร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับราคาหุ น้ ปตท. ณ สิ้ นปี 2557 (30 ธันวาคม
2557) ที่ 324 บาท/หุน้
 สาหรับเงินปั นผลระหว่างกาล 6.00 บาท/หุ น
้ จ่ายจากเงินกาไรในส่ วนต่าง ๆ
ดังนี้
- เงินปั นผล 1.50 บาท/หุ น้ จ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรซึ่ งเป็ นกาไร
ที่ผา่ นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
- เงินปั นผล 3.50 บาท/หุ น้ จ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรของกาไร
จากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างการใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี และ
- เงินปั นผลจานวน 1 บาท/หุ ้น จ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรจากเงินปั น
ผลรับจาก ปตท.สผ.
 ส่ วนการจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการครึ่ งหลังของปี 2557 จะจ่ายที่
5.00 บาท/หุ น้ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรของกาไรจากกิจการที่ได้รับ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างการใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี
ประธานฯ

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

นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถาม ดังนี้
1. ตามรายงานประจาปี 2557 ของ ปตท. ในส่ วนของรายงานทางการเงิน
แสดงให้เห็นว่า ปตท.มีการตั้งบริ ษทั ย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนถึง 20 กว่า
บริ ษทั และหลายบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100 ซึ่งโดยทัว่ ไป
เป็ นที่รับทราบว่า หมู่เกาะเคย์แมนมีชื่อเสี ยงในด้านการหลบเลี่ยงภาษี
(Tax Heaven) จึงขอสอบถามว่า ปตท. มีเหตุผลใดในการจัดตั้งบริ ษทั ใน
พื้นที่ดงั กล่าวและมีกระบวนการตรวจสอบหรื อไม่
2. ตามข้อมูลในงบกาไรขาดทุนประจาปี แสดงให้เห็นว่า ในปี 2557 ปตท.
มีกาไรก่อนภาษีเงินได้ 47,000 กว่าล้านบาท แต่เสี ยภาษีถึง 3,000 กว่า
ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 ปตท. มีกาไรก่อนภาษีเงินได้ 64,000 กว่า
ล้านบาท แต่กลับเสี ยภาษีเพียง 800 กว่าล้านบาท จึงขอสอบถามว่า
สภาวะเช่นนี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
3. โดยทัว่ ไป สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(BOI) จะมีสิทธิประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย
ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของ ปตท. นั้นจะเห็นได้วา่ ไม่มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนนี้ จึงขอให้ ปตท. พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลในส่ วนนี้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุนรับทราบว่า ปตท. มีการบริ หารจัดการสิ ทธิ
ประโยชน์ในส่ วนนี้อย่างไร
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในส่ วนของบริ ษทั ที่เกาะเคย์แมนนั้น ปตท.มีบริ ษทั ที่หมู่เกาะเคย์แมน
จานวน 1 บริ ษทั ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ ปตท.เข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยที่
ปตท.ไม่เคยตั้งบริ ษทั ที่เกาะเคย์แมนเลย อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั อยู่
ระหว่างกระบวนการยกเลิกบริ ษทั
2. บริ ษทั ลูกของ ปตท.สผ. ที่มีการจัดตั้งบริ ษทั ที่หมู่เกาะเคย์แมน เป็ น
ลักษณะการทาธุ รกิจของบริ ษทั น้ ามันต่างชาติโดยทัว่ ไป ซึ่ งตั้งบริ ษทั ใน
ประเทศที่ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนใน
ต่างประเทศ เมื่อบริ ษทั นาเงินไปลงทุนแล้วรับเงินกลับมา บริ ษทั จะถูก
เก็บภาษีสองลักษณะ คือ ภาษีเงินปั นผลที่ส่งกลับมา หรื อหากลงทุนได้
capital gain เมื่อนาเงินกลับประเทศจะถูกเรี ยกเก็บภาษี ดังนั้นการตั้ง
บริ ษทั ในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ จะได้รับยกเว้นภาษี
ในส่ วนนี้ จึงเป็ นแนวทางการดาเนินงานทัว่ ไปที่บริ ษทั ต่างชาติใช้ เช่น
บริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

เรี ยนชี้แจงเพิม่ เติม ดังนี้
1. ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีที่แท้จริ ง (Effective Tax Rate) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกาไรในปี 2556 และ 2557 จะเห็นได้วา่ กาไรในปี 2557
ลดลงค่อนข้างมาก สื บเนื่องมาจากปี 2557 มีการด้อยค่าเงินลงทุนและ
การตั้งหนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่ งมีส่วนต่างประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ทั้ง
สองกรณี ไม่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี ดังนั้น Effective Tax Rate ของ
ปตท. ปี 2557 จะสู งกว่า ปี 2556 โดย ปี 2557 จะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
7.47 ในขณะที่ปี 2556 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 1.27 ซึ่งนอกจากเรื่ องรายการที่ไม่
ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีขา้ งต้น จะมีรายการรายได้ในส่ วนของกิจการที่
ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI) ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในส่ วนของงบการเงินรวมก็เช่นเดียวกัน จะเห็นว่า ปตท. ได้รับผล
จากการด้อยค่าจากเงินลงทุนของ ปตท.สผ. ซึ่งก็ไม่ถือเป็ นรายจ่ายทาง
ภาษี ดังนั้น ส่ วนต่างระหว่างสองกรณี น้ ีคือส่ วนที่ ปตท. ต้องไปชาระ
ภาษีเพิ่ม
2. ในส่ วนของการเปิ ดเผยสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ปกติ ปตท. ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนนี้
อย่างไรก็ตาม ปตท. ขออนุญาตรับไว้พิจารณาในคราวต่อไป

นายพิจารณ์ สุ ขภารั งษี
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถาม และให้ความเห็นดังนี้
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1. บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. มีบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อย ตั้งอยูใ่ นประเทศที่เป็ น
แหล่งหลีกเลี่ยงภาษี เช่น หมู่เกาะบริ ติชเวอร์ จิน หรื อไม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การไปซื้ อกิจการปิ โตรเลียมในประเทศโมซัมบิกและกิจการของ
ประเทศต่างๆ เหล่านั้น
2. กิจการต่างๆ ที่กล่าวในข้อ 1. ได้สร้างรายได้เข้ามาในประเทศไทย
หรื อไม่
3. เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุน้ ของ ปตท. ร้อยละ 51 จึงขอเสนอแนะ
ให้ ปตท. หารื อกับกระทรวงการคลัง เพื่อออกกฎยกเว้นและนาเงิน
รายได้ต่างๆ เข้ามาพัฒนาประเทศไทย
4. ขอให้ ปตท. ชี้แจงคาสั่งศาลปกครอง ในเรื่ องการคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
ท่อฯ ในทะเล โดยขอให้ ปตท.เปิ ดเผยข้อมูลว่าทรัพย์สินที่ศาลปกครอง
สั่งให้คืนกับกระทรวงการคลังมีอะไรบ้างและกลุ่ม ปตท.ได้ชาระเงิน
ให้กบั กระทรวงการคลังหรื อไม่ เป็ นจานวนเท่าใด
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ปตท. ได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ น้ และประชาชนทัว่ ไปมากมาย
อย่างต่อเนื่ องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ดังนั้น ผูถ้ ือ
หุ น้ และประชาชนสามารถหาข้อมูลของ ปตท. โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับคา
พิพากษาเรื่ องท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ ในสื่ อต่างๆ ทั้งในรู ปแบบเอกสารและ
เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่งโดยสรุ ป ปตท. ได้แบ่งแยก
ทรัพย์สินตามคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดอย่างถูกต้อง และศาลก็ได้
ยืนยันหลายครั้งว่า ปตท. ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาเรี ยบร้อยแล้ว

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรี ยนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. คือ บริ ษทั ลูกของ ปตท.สผ. มีการตั้ง
บริ ษทั ที่เกาะเคย์แมนหรื อประเทศอื่นๆ ที่ให้ผลประโยชน์ในการวางแผนภาษี
ซึ่ง ปตท.สผ. มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ โดยมี สตง. เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ทั้งนี้
ปตท. ไม่ได้มีการปิ ดบังข้อมูลแต่อย่างใด

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 อัตรา 11.00 บาท
ต่อหุ ้น แบ่งเป็ น
- เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2557 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งจ่ายแล้วเมื่อ 2 ตุลาคม 2557 โดย
จ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร จากกาไรที่ผา่ นการเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, จากกาไรจากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการ
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ลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี และจากเงินปั นผลรับ
จาก ปตท. สผ.
- เงินปันผลสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 ในอัตรา
5.00 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ซึ่ งเป็ นกาไรจาก
กิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่อยูร่ ะหว่างใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี
ทั้งนี้จะจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของ ปตท. ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลวันที่
6 มีนาคม 2558 และกาหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2558
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
2,424,284,328
99.99
11,230
0.00
200,266
0.01

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 446,835 หุน้
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ
3 ท่าน ดังนี้
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
เป็ นประธานกรรมการ
2. พล.อ.ท.บุญสื บ ประสิ ทธิ์ เป็ นกรรมการ
3. นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร เป็ นกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อ
จานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
3. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
5. นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิ ญกรรมการ
ทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้นซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
วาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็ จ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กาหนด
ว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เนื่องจาก นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการสรรหา เป็ น
กรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระนี้ และได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึง
ขอให้
พล.อ.ท.บุญสื บ ประสิ ทธิ์ กรรมการสรรหา นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.อ.ท. บุญสื บ ประสิ ทธิ์
กรรมการสรรหา

ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
 ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้
เสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเข้ามา
 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดาเนิ นการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ปตท.
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 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วน โดยผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวข้อง โดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจแล้ว
 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการของ ปตท. จานวน 5 ท่าน และนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5
ท่าน ซึ่ งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้ของดออกเสี ยงและไม่อยูใ่ นที่ประชุม
 รายชื่อบุคคลที่ผา่ นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการของ ปตท. มี
ดังนี้
1. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็ นผูม้ ี
ความสามารถ ทางด้านการบริ หารจัดการ
พลังงาน และการเงิน
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรมวังผูใ้ หญ่เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้าน
การบริ หารจัดการ และรัฐศาสตร์
3. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้านการบริ หาร
จัดการ การเงิน การบัญชี และการตลาด
4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็ นผูม้ ีความสามารถด้านการบริ หารจัดการ
และเศรษฐศาสตร์
5. นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ปตท.
เป็ นผูม้ ีความสามารถทางด้านการบริ หาร
จัดการ พลังงาน และ วิศวกรรมศาสตร์
 ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป
พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
 โดยบุคคลตามลาดับที่ 1 ถึง 5 คือ นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม นายวัชรกิติ วัชโรทัย
นางนันทวัลย์ ศุกุนตนาค นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายไพริ นทร์
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ชูโชติถาวร เป็ นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่งมีคาถามและ
ข้อคิดเห็นสรุ ปได้ ดังนี้

นายพิจารณ์ สุ ขภารั งษี
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถาม และให้ความเห็น ดังนี้
1. ประเด็นความซ้ าซ้อนของคณะกรรมการสรรหา กับกรรมการที่ออกตาม
วาระและได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ โดยขอให้พิจารณา
แนวทางการสรรหาในลักษณะการเชิญบุคคลภายนอกร่ วมเป็ น
คณะกรรมการสรรหาอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
2. มีการร้องเรี ยนเกี่ยวกับกรณี บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (IRPC) มี
มติไม่ประสงค์บงั คับชาระหนี้ตามคาพิพากษาที่มีต่อกระทรวงการคลัง
จึงขอสอบถามว่าปั จจุบนั นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั กลุ่ม ปตท. หรื อไม่
3. ขอเสนอให้กลุ่ม ปตท. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อย เข้ามาเป็ น
กรรมการ เพื่อความโปร่ งใส และให้ความสาคัญกับประชาชนเป็ นหลัก
4. ขอสอบถามว่ากรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งมีการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อไม่

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. สาหรับประเด็นที่เกี่ยวกับ IRPC ขอให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ดังกล่าว น่าจะเหมาะสมมากกว่า
2. เนื่องด้วย ปตท. เป็ นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นคุณสมบัติของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นประเด็นในเรื่ องการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
3. การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็ นกรรมการนั้น ตามที่กรรมการสรรหาได้เรี ยนให้ทราบว่า
ปตท. ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อแล้ว แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อ
มาให้พิจารณา
4. ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ ปตท. คือกระทรวงการคลัง ซึ่ งถือเป็ นภาครัฐ
ดังนั้นขอให้คานึงถึงประเด็นนี้ดว้ ยว่าภาครัฐจะต้องพิจารณาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเข้ามาเป็ นตัวแทน
ทั้งนี้ ขอให้พล.อ.ท.บุญสื บฯ กรรมการสรรหา ชี้แจงเพิม่ เติมต่อผูถ้ ือหุ น้

- 23 -

พล.อ.ท. บุญสื บ ประสิ ทธิ์
กรรมการสรรหา

เรี ยนชี้แจงว่า ในการสรรหากรรมการเข้ามาใหม่ มีขบวนการและขั้นตอนที่
ชัดเจน ว่าจะต้องพิจารณาประเด็นใดบ้าง และทางคณะกรรมการสรรหา ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู ้
ความสามารถ ตามที่ตอ้ งการ

ผศ. วิวฒ
ั น์ ชัย กุลมาตย์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นว่า ขอเสนอแนวทางการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อย เข้าเป็ น
กรรมการ ในหน่วยงาน/กิจการของภาครัฐ เช่น เช่น กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็ นต้น

นางสาวกัญญมล เฮงจิตร์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอสอบถามความคืบหน้าในการดาเนิ นการสรรหากรรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เนื่องจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะครบวาระในเดือนกันยายนนี้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่ งยังพอมีเวลาในการ
ดาเนินการต่างๆ

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า ตามที่สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มีขอ้ เสนอแนะว่าไม่ควรแต่งตั้ง
กรรมการอิสระที่มีวาระการดารงตาแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน จึงขอ
สอบถามว่า ปตท. มีนโยบายเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างไร

นายพิจารณ์ สุ ขภารังสี
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็น และสอบถาม ดังนี้
1. ขอเสนอให้กาหนดสัดส่ วนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เหมือนกับที่
รัฐธรรมนูญกาหนดให้มีสัดส่ วนสตรี จานวน1ใน 3 ไว้ในบัญชีรายชื่อผูส้ มัคร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เนื่ องจากเห็นว่าหากไม่กาหนด
สัดส่ วนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย จะไม่มีผใู ้ ดคานเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ (กระทรวงการคลัง) ได้
2. ขอสอบถาม IRPC ว่าได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นให้กบั ตนเอง
(นายพิจารณ์ สุ ขภารังสี ) หรื อไม่ เนื่องจากไม่ได้รับหนังสื อเชิ ญประชุมฯ ทาให้
ต้องร้องเรี ยนผ่านที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปตท.

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. กระบวนการรับข้อร้องเรี ยน สามารถผ่านได้หลายช่องทาง เช่น
กระทรวงพลังงาน เป็ นต้น
2. ปตท. ได้มีนโยบายว่ากรรมการอิสระ ไม่สามารถดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี
ต่อเนื่อง

นายพิเชียร อานาจ
วรประเสริฐ
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็น ดังนี้
1. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ ปตท.
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2. ในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แทนท่านเดิมที่จะครบวาระในปี นี้
ขอให้ ปตท. พิจารณาว่า หากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ท่านเดิมทาหน้าที่มา
ด้วยดี ควรพิจารณาให้ทาหน้าที่ต่อไป เนื่องจากช่วงนี้เป็ นช่วงวิกฤติ
พลังงานของโลก เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการทาธุ รกิจ ดังนั้น ปตท. มี
ความจาเป็ นที่จะต้องได้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอ
นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็น ดังนี้
1. เนื่องจากสังเกตว่า ในขณะที่นายไพริ นทร์ ฯ ปฎิบตั ิงานนอกสถานที่
จะมีตารวจติดตามและ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก ดังนั้น
ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทาง เพื่อภาพลักษณ์ และเป็ นการลด
งบประมาณ กรณี
งบประมาณในการรักษาความปลอดภัยเป็ นงบประมาณของบริ ษทั
2. การที่ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยจะเสนอชื่อตนเอง เป็ นกรรมการนั้น ในความเป็ น
จริ งคงทาได้ยาก

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. มีความเห็นใจสาหรับผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยในการเสนอชื่ อตนเองเป็ น
กรรมการ และแนะนาว่า ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย ควรเสนอประเด็นดังกล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Super Board) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน ซึ่ งกาลังพิจารณาปฏิรูประบบการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
2. โดยส่ วนตัวแล้ว ไม่เคยพบว่านายไพริ นทร์ ฯ มีตารวจติดตาม หรื อการ
รักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดแต่อย่างใด

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็นว่า เนื่องจาก ปตท. เป็ นองค์กรใหญ่ และมีการโจมตีจากสังคม
ภายนอก และประเด็นความขัดแย้งต่างๆ ดังนั้นโดยส่ วนตัวคิดว่า นายไพริ นทร์ ฯ
ในฐานะผูน้ าองค์กรและเป็ นบุคลากรที่สาคัญขององค์กร จะมีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เข้มงวด ถือเป็ นเรื่ องที่สมเหตุสมผล และควรเป็ นค่าใช้จ่ายขององค์กร

ประธานฯ

ให้ความเห็นว่า ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ และมีความเป็ นไปได้ที่ในช่วงที่มีการ
ชุมนุม มีความวุน่ วาย อาจมีโอกาสเกิดการทาร้ายกันขึ้นได้

นายเบญจพล รามณรงค์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ใช้เวลาในวาระนี้ค่อนข้างนาน ขอให้กระชับเวลา

นายสมชาย รี้พลกุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า ในกระบวนการสรรหากรรมการ ได้พิจารณาประเด็นกรณี ที่
นายไพริ นทร์ ฯ เป็ นกรรมการในบริ ษทั เฟรเซอร์ แอนด์ นี ฟ จากัด (มหาชน)
(F&N) หรื อไม่
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ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า เรื่ องการรับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั F&N ของนายไพริ นทร์ ฯ นั้น
ได้ขอ้ ยุติก่อนที่คณะกรรมการ ปตท. ชุดนี้จะเข้ารับตาแหน่ง รวมทั้งได้มีการ
สอบสวนแล้ว และมีขอ้ สรุ ปว่าไม่มีความผิดใดๆ

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู ้
ถือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอ
ข้างต้น จานวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็ นรายบุคคลตามลาดับ

มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
(1) นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
ประชุ มและใช้ สิทธิออก
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
เสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

2,410,950,961
13,623,083
233,905

99.43
0.56
0.01

(2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จ
านวนเสี
ย
งที
ล
่
งมติ
มติทลี่ ง
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

2,408,841,965
15,725,109
240,875

99.34
0.65
0.01

(3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
ที
ม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

2,387,587,381
36,680,993
539,575

98.47
1.51
0.02
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(4) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จ
านวนเสี
ย
งที
ล
่
งมติ
มติทลี่ ง
ทีม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

2,408,804,293
15,761,981
241,675

99.34
0.65
0.01

(5) นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ร้ อยละของจานวนหุ้น
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
ที
ม่ าประชุ มและใช้ สิทธิ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2,404,818,690
99.18
2. ไม่เห็นด้วย
19,759,984
0.81
3. งดออกเสี ยง
229,275
0.01
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีกจานวน 312,125 หุน้
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจาปี 2558.
เรี ยนชี้แจงว่าคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังนี้
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ เป็ นประธานกรรมการ
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
เป็ นกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็ นกรรมการ
ขอให้ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน

เรี ยนชี้แจงว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบตั ิเดิมในการ
พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องของ ปตท.
ประจาปี 2558 โดยพิจารณาปัจจัยที่สาคัญ อาทิ
- แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
บริ ษทั ชั้นนาทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
- แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ
- หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ผลประกอบการ
- ขนาดธุ รกิจ
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
- ข้อมูลการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ประจาปี 2558 เท่ากับปี 2557 ดังนี้
1. ค่ าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุ ม ประจาปี 2558
กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่านเท่ากับอัตราเดิม
- เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ครั้งละ 50,000 บาท
เท่ากับอัตราเดิม โดยจากัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปี ละ 15 ครั้ง
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง
เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
และเลขานุการฯได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ7,500 บาท
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2. สาหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กร และคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในอนาคต
เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้
- กาหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้รับสู งกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจาปี 2558
กาหนดเงินโบนัสให้สะท้อน และเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรื อ
กาไรสุ ทธิ ของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2558
แต่กาหนดวงเงินสู งสุ ด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับอัตรา
เดิม โดยคานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และประธาน
กรรมการ ปตท. ได้รับสู งกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่ งมีคาถาม
คาตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้

ผศ.วิวฒ
ั น์ ชัย กุลมาตย์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการ แต่ท้ งั นี้ขอให้พิจารณาว่า
ในอดีตการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท. ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใน
รู ปแบบโต๊ะจีนและมีการมอบของชาร่ วยเป็ นบัตรน้ ามัน ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ จานวนมาก
เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เหมาะสมสาหรับการเสี ยสละเวลามาร่ วมประชุม ดังนั้น ในภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั จึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของชาร่ วยในการจัด
ประชุมปี ต่อๆ ไป เช่น มอบเป็ นหุ น้ (1-2 หุน้ ) เพื่อเป็ นกาลังใจให้ผถู ้ ือหุ น้ ในการ
สนับสนุนกิจกรรมของ ปตท. ต่อไป

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามและให้ความเห็น ดังนี้
1. ขอให้อธิ บายเรื่ องหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ ซึ่ งได้รับสู ง
กว่ากรรมการอื่น ในอัตราร้อยละ 25 ดังนั้น เมื่อพิจารณาในส่ วนของเงิน
โบนัสกรรมการ ปตท. ซึ่ งกาหนดวงเงินสู งสุ ด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี ประธานกรรมการจะได้มากกว่า 3,000,000 บาท หรื อไม่
2. ในเรื่ องของการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของชาร่ วยในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ นั้น มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์สาคัญของการประชุมนี้ คือ
การพิจารณาแนวทางและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น การจัด
ประชุมจึงควรมีประสิ ทธิ ภาพ มีรูปแบบที่เหมาะสม ไม่วนุ่ วาย จึงขอเสนอว่า
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ในปี ถัดไปอาจเปลี่ยนเป็ นการแจกอาหารว่างและเครื่ องดื่มเท่านั้น เพื่อเป็ น
การลดขนาดและกระชับการบริ หารจัดการประชุมให้มีความเรี ยบร้อย
เหมาะสม
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับข้อสังเกตของท่านผูถ้ ือหุ น้ ไปพิจารณา และขอให้เลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงในเรื่ องค่าตอบแทนของประธานกรรมการ

นางวันทนีย์ จารึก
เลขานุการบริ ษทั

เรี ยนชี้แจงว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนของประธานกรรมการจะได้รับ
สู งกว่ากรรมการอื่น ร้อยละ 25 ดังนั้น ในส่ วนของเงินโบนัสซึ่ งกาหนดวงเงิน
สู งสุ ด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี ประธานกรรมการจึงได้มากกว่า
3,000,000 บาท ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ต้ งั แต่ตน้

ประธานฯ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็น
เกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็น
ใดๆ อีก จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุม ดังนี้
ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
มติทลี่ ง
ประชุ มและใช้ สิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2,410,620,130
99.41
2. ไม่เห็นด้วย
14,113,837
0.58
3. งดออกเสี ยง
263,637
0.01
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 189,655 หุน้
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
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ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
ประธานฯ : เรี ยนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน ดังนี้
1.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นประธานกรรมการ
2.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็ นกรรมการ
3.นายวิชยั อัศรัสกร
เป็ นกรรมการ
ขอให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรี ยนชี้แจง ดังนี้
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2542 กาหนดให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
 สาหรับปี 2558 สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจานวน 4,300,000 บาท
เท่ากับ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2557
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี 4,300,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 700,000 บาท และ
- ค่าตรวจสอบงวดปี 2,200,000 บาท
 การแต่งตั้ง สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท. และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแล้ว
ตามลาดับ
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยกาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชี เป็ นเงิน 4,300,000
บาทถ้วน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่ ซึ่ งมีคาถามและ
ข้อคิดเห็นสรุ ปได้ ดังนี้

นายสมชาย รี้พลกุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามว่า ในส่ วนของค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จานวน 4,300,000 บาท
เป็ นการจ่ายให้กบั สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อเป็ นการจ่ายให้กบั ตัว
บุคคล

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรี ยนชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเป็ นการจ่ายให้กบั สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ไม่ได้จ่ายให้กบั ตัวบุคคล
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ประธานฯ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็น
เกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็น
ใดๆ อีก จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้

มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิการแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
ปตท. ประจาปี 2558 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นเงิน 4,300,000
บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ที่ได้
พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
มติทลี่ ง
ประชุ มและใช้ สิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2,407,716,982
99.29
2. ไม่เห็นด้วย
5,806,993
0.24
3. งดออกเสี ยง
11,489,342
0.47
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 15,713 หุน้
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
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ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการโอนบัตรส่ งเสริมการลงทุนเลขที่ 2187(2)/2550 สาหรับ
การส่ งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้ าและไอนา้ ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพืน้ ฐานให้ แก่ บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นาเสนอรายละเอียด
ประธานฯ
ต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตั ิการขาย
หน่วยผลิตสาธารณู ปการสาหรับโรงกลัน่ น้ ามันบางจาก ซึ่ งเป็ นโรงไฟฟ้า
กรรมการผู้จัดการใหญ่
พลังงานร่ วม ขนาด 25 เมกะวัตต์ ให้แก่บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) (“บางจาก”) โดยมีมูลค่าการซื้ อขายทั้งหมดอยูท่ ี่ประมาณ 1,329
ล้านบาท และ ปตท. ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับเข้าทารายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วในวันดังกล่าว และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2558 ปตท. และบางจากได้เข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายโรงไฟฟ้าพลังงานร่ วม
(หน่วยผลิตสาธารณู ปการสาหรับโรงกลัน่ น้ ามันบางจาก) โดยจะทาการปิ ด
การซื้ อขายระหว่างกันเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent) เช่น
การโอนใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการโอนบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่
2187(2)/2550 จาก ปตท. ให้แก่บางจากสาเร็ จ
 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่ ปตท. ขายให้แก่บางจากนี้เป็ นโรงไฟฟ้าที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนจาก BOI และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีบางประการ เช่น
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร ดังนั้น เมื่อ ปตท. มีความ
ประสงค์ที่จะขายและโอนกรรมสิ ทธิ์ ในโรงไฟฟ้านี้ให้แก่บุคคลอื่น ปตท.
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องโอนบัตรส่ งเสริ มการลงทุนให้กบั ผูซ้ ้ื อด้วย
 ตามระเบียบ BOI ที่ 2/2547 เรื่ องการโอน ควบ รวมกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน การโอนบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูโ้ อน ดังนั้น ปตท. ในฐานะผูโ้ อนบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุนจึงต้องนาเรื่ องการโอนบัตรส่ งเสริ มการลงทุนตามวาระมา
เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ
สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท. จานวน
1,459,885,575 หุน้ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงถือเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ในวาระนี้
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มติทปี่ ระชุ ม

ขอสรุ ปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติอนุมตั ิการโอนบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่
2187(2)/2550 สาหรับการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ า
ประเภท 7.1 กิจการสาธารณู ปโภคและบริ การพื้นฐานให้แก่ บริ ษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ตามที่เสนอ
ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
มติทลี่ ง
ประชุ มและใช้ สิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
1. เห็นด้วย
742,784,173
76.96
2. ไม่เห็นด้วย
222,131,943
23.02
3. งดออกเสี ยง
236,028
00.02
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 24,402 หุน้
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

- 34 -

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ได้ดาเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 7
เรื่ องอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ หรื อไม่ ทั้งนี้
การเสนอวาระต้องมีจานวนหุ น้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด คือ เท่ากับ 952,415,241 หุน้ จึงจะเสนอได้ และสอบถามผูถ้ ือหุน้
ว่าต้องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นหรื อไม่ ซึ่งมีคาถาม คาตอบและข้อเสนอแนะ
โดยสรุ ปดังต่อไปนี้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็นว่า ชื่นชมประธานฯ เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีวสิ ัยทัศน์ และสามารถ
ควบคุมเวลาการประชุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อเทียบกับปี 2557 และมี
ข้อเสนอแนะว่า ก่อนลงมติใดๆ อยากให้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถามให้
ครบถ้วน และหากกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อมีการเสนอเรื่ องใดนอกประเด็น เห็น
ด้วยกับการปิ ดไมโครโฟน

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า เนื่องจากห้องประชุมมีขนาดใหญ่ และในบางครั้งบนจอสื่ อสารจาก
ด้านล่างเวทีไม่ได้แสดงว่ามีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเพิ่มเติมที่จุดใด ดังนั้นมีความเห็นว่า ใน
ครั้งหน้า หากจัดประชุมในสถานที่มีขนาดเล็กลง จะอบอุ่นมากขึ้น และบริ หารจัดการ
ง่ายขึ้น ก็จะช่วยแก้ไขในเรื่ องดังกล่าวได้ ขอรับความเห็นของท่านผูถ้ ือหุ น้ ไปพิจารณา

นางชวนพิศ ดีเอกนามกูล
ผูแ้ ทนสมาคมส่ งเสริ มผู ้
ลงทุนไทย

ขอให้ความเห็นว่า ขอแสดงความชื่นชมในการที่ ปตท. ได้เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งเป็ น
โครงการของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน และมีประเด็นที่จะฝาก
พิจารณา คือ อยากให้ ปตท. นาเรื่ อง CAC นี้ไปใช้กบั บริ ษทั ที่เป็ นคู่คา้ กับ ปตท. ด้วย
โดยในปี ต่อ ๆ ไปทางสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยจะขอสอบถามความคืบหน้า
เกี่ยวกับประเด็นนี้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นไว้พิจารณา

Mr. Basant Kumar
Dugar
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็น ดังนี้
1. ขอชื่นชมบริ ษทั ในประเทศไทย หลายแห่งที่มีการดาเนิ นการด้านความยัง่ ยืนที่
โดดเด่น โดยหลักมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
2. ขอชื่นชมการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะผูบ้ ริ หาร และแนะนาให้
คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงินเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสู ตรการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันในธุ รกิจของสถาบัน International Institute for
Management Development (IMD) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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3. แนะนาวิธีที่บริ ษทั สามารถเพิ่มผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (Return on Assets:
ROA) และผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Return on Equity: ROE) ทั้งหมด
3 วิธี
3.1 เพิ่มสัดส่ วนของสิ นทรัพย์ที่สร้างรายได้
3.2 นาบริ ษทั ลูกที่มีผลการดาเนินงานที่ดีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)
3.2 ทาการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ทุก 3 ปี และเพิ่มอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์
4. เพิ่มประวัติผตู ้ รวจสอบบัญชี ในหนังสื อเชิ ญประชุม
5. แนะนาให้ยกเลิกการกาหนดเพดานของเงินโบนัสกรรมการ
6. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แนะนาให้ส่ง Link ข้อมูลผ่าน Free
Application ของบริ ษทั แทนการส่ งในรู ปแบบ CD Rom เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรและลดต้นทุน
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอขอบคุณสาหรับคาชมและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ ้น โดยจะขอรับ
เรื่ องดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้ตนเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่ องของเพดานเงินโบนัสของ
กรรมการ จากการที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ใน
หลาย ๆ บริ ษทั จะเห็นได้วา่ เงินโบนัสกรรมการของ ปตท. ไม่ได้สูงมาก

นายประเสริฐ ติษยาธิคม
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นดังนี้
1. ขอให้มีการปรับปรุ งระบบการลงคะแนน เนื่องจากผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถทราบ
ได้วา่ คะแนนที่ยนื่ ไปนั้นจะมีการนาเข้าระบบเรี ยบร้อยหรื อไม่ จึงขอเสนอว่า
เนื่องจากบัตรลงคะแนนแต่ละใบจะมีหมายเลขระบุอยู่ จึงอยากให้มีการระบุวา่
ขอให้มีการแสดงข้อมูลประกาศในเว็บไซต์ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบ
ได้วา่ คะแนนที่ตนยืน่ ไปนั้นอยูใ่ นระบบ
2. ยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการรับอาหารและของชาร่ วย ซึ่ง ปตท. ได้มีการ
ปรับปรุ งมาโดยตลอด คือ ปั จจุบนั การรับอาหารจะให้ชุดเดียวไม่วา่ จะมีการรับ
มอบฉันทะมากี่ราย แต่ของชาร่ วยจะให้ตามจานวนที่รับมอบฉันทะ อาจจะ
เปลี่ยนการให้ของชาร่ วยเฉพาะผูท้ ี่มาประชุมเช่นเดียวกับการรับอาหาร และ
เนื่องจากการที่ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุม จะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงขอ
เสนอให้เปลี่ยนของชาร่ วยเป็ นบัตรเติมน้ ามันแทน โดยมีมูลค่าเท่ากับราคาของ
ที่ระลึกที่จดั ให้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นไว้พิจารณา

นายสิ ทธิโชค บุญวณิชย์
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้
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1. คิดว่าขนาดห้องประชุมขนาดใหญ่มีความเหมาะสม และขอให้ปรับปรุ งการ
สื่ อสารจากด้านล่างเวทีในปี ต่อๆ ไป
2. อยากทราบว่าโครงการของ ปตท. ที่มีการทาร่ วมกับรัฐบาล มีโครงการใดบ้างที่
คาดว่าผลประกอบการจะขาดทุนแน่นอน แต่เป็ นโครงการที่ใช้สนับสนุนสังคม
และมีการบันทึกลงไว้ในรายงานประจาปี หรื อเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อธุ รกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อแสดงให้กลุ่มที่มี
ความเห็นต่าง ได้มีความเข้าใจว่า เหตุใดโครงการดังกล่าวจึงขาดทุน
3. หากเปรี ยบเทียบ กลุ่ม ปตท. ในเรื่ องศักยภาพ การขุด เจาะ สารวจแหล่ง
พลังงานกับบริ ษทั ระดับโลกแล้ว ปตท. อยูใ่ นระดับใด
4. เรื่ องการขุดเจาะ สารวจแหล่งพลังงาน ซึ่ งในปัจจุบนั เน้นขุดเจาะสารวจ ใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ หากในอนาคต เทคโนโลยีในการสารวจดีข้ ึน การสารวจ
แหล่งพลังงานในประเทศ จะมีตน้ ทุนในการขุดเจาะสารวจที่ลดลงหรื อไม่
5. กลุ่ม ปตท. มีการคิดค้นนวัตกรรมอะไรหรื อไม่ ที่ทวั่ โลกยังไม่มี ยกตัวอย่างเช่น
IRPC มียาง Green ABS เป็ นต้น และผลงานวิจยั ใดบ้างที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มใน
อนาคตให้กบั ประเทศไทย
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ขาดทุนและยังคงต้องดาเนิ นการต่อไป ซึ่งในอดีต
มี 2 โครงการได้แก่การขาย LPG จากโรงแยกก๊าซฯ ซึ่ งถูกกาหนดราคาที่ 333 เหรี ยญ
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่ งต่ากว่าต้นทุนจริ ง ทาให้ขาดทุนปี ละประมาณหมื่นล้านบาท
แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลได้กาหนดแนวทางปรับราคา LPG ให้
สะท้อนต้นทุน ซึ่งบรรเทาภาระของ ปตท. ไปได้
ทั้งนี้ ปั จจุบนั ยังคงมีเหลืออีก 1 โครงการได้แก่ NGV ซึ่ งถูกกาหนดให้ขายต่ากว่า
ต้นทุน โดยขาดทุนปี ละประมาณสองหมื่นล้านบาท ปัจจุบนั สถานการณ์ดีข้ ึน
เนื่องจากราคาขายปรับเป็ น 13 บาทต่อกิโลกรัม แต่ก็ยงั คงขาดทุนอยู่ เพราะว่าหาก
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริ ง ควรปรับราคาขึ้นอีกประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม

นายธนวัฒน์ ปิ่ นรอด
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า จะมีการสร้างสถานีบริ การน้ ามันลักษณะเดียวกับสถานีบริ การน้ ามันที่
ถนนชัยพฤกษ์อีกหรื อไม่ หากมี จะทาที่ใดบ้าง

ประธานฯ

ขอให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงผูถ้ ือหุ น้ เกี่ยวกับเรื่ องการลงคะแนนตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้
เสนอ

นางวันทนีย์ จารึก
เลขานุการบริ ษทั

เรี ยนชี้แจงว่า ขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จากัด เป็ นผูใ้ ห้ความชัดเจนในเรื่ องดังกล่าว

นางเพียงพนอ บุญกลา่

เรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. วิธีการลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับ ปตท. รวมถึงบริ ษทั จด
ทะเบียนทั้งหมด จะเป็ นการลงคะแนนด้วยวิธีเปิ ดเผย ซึ่ งหมายความว่า
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ที่ปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จากัด

ประธานฯ จะแจ้งว่า ท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่มีความประสงค์จะคัดค้าน หรื อว่าไม่เห็น
ด้วยให้ยกมือ โดยจะไม่นบั ทุกใบทุกคะแนน และเมื่อได้คะแนนไม่เห็นด้วย
หรื อว่างดออกเสี ยงก็จะนาไปหักกับคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูท้ ี่รับมอบ
ฉันทะมาทั้งหมดซึ่ งวิธีการลงคะแนนดังกล่าวเลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงตั้งแต่
ตอนก่อนเริ่ มประชุมแล้ว คงไม่สามารถแสดงผลทุกคะแนนได้ เพราะว่าการ
ประชุมจะใช้เวลานานมาก
2. เกี่ยวกับเรื่ องของการส่ งเอกสารตามที่ Mr. Basant Kumar Dugar ได้ให้
ข้อเสนอแนะนั้น หากพิจารณาตามกฎหมายแล้วการส่ งรายงานประจาปี และงบ
การเงิน ได้กาหนดว่าให้จดั ส่ งรู ปแบบเอกสาร ซึ่งตลาดหลักทรัพแห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และกระทรวงพาณิ ชย์ ต่างก็มีความเห็นว่าการส่ งรายงานเป็ นเล่มจะใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นจึงมีขอ้ ตกลงว่าสามารถให้ส่งรู ปแบบ
CD-ROM ซึ่งถือว่าใช้แทนเอกสารได้ แต่ในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การส่ ง Link
ผ่าน Application จะไม่สามารถทาได้ เพราะว่าจะไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงดังนี้
1. เกี่ยวกับการขุดเจาะ สารวจแหล่งพลังงาน กลุ่ม ปตท. สามารถดาเนินการได้
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทัดเทียมกับบริ ษทั สารวจอื่น ๆ ยกเว้นบางกรณี ที่ยากมาก ๆ อย่างกรณี การ
สารวจแหล่งพลังงานที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติแต่มาประยุกต์ใช้ในรู ปแบบ
อื่น (Non-conventional Energy) เช่น Deep water เป็ นต้น ซึ่งกลุ่ม ปตท.
กาลังพัฒนาความสามารถในด้านนั้นอยู่
2. หากเทคโนโลยีในการขุดเจาะสารวจถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง อาจทาให้
ต้นทุนถูกลง แต่มีขอ้ ควรพิจารณา คือ แหล่งก๊าซ หรื อแหล่งน้ ามันที่สามารถ
ขุดเจาะสารวจได้โดยง่ายและใช้ตน้ ทุนน้อย ในปัจจุบนั เริ่ มหมดไปแล้ว ทา
ให้ในอนาคต แม้ตน้ ทุนในการสารวจถูกลง แต่พ้ืนที่เจาะสารวจ ความลึกของ
การเจาะสารวจจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งก็จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะสารวจ
แทน
3. ปตท. ได้พฒั นาผลงานวิจยั ใหม่ ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น
3.1 ขณะนี้ ปตท. ได้กาลังสาธิ ตการนานวัตกรรมการใช้ความเย็นเหลือทิ้งที่ได้
จากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ปลูกดอกทิวลิปที่
จังหวัดระยอง โดยสามารถปลูกได้ท้ งั ปี รวมไปถึงไม้ผลด้วย
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3.2 สถาบันวิจยั และเทคโนโลยีของ ปตท. ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งได้มี
การขายสิ ทธิบตั รไปบ้างแล้ว เช่น การใช้ NGV ในรถยนต์ดีเซล ปิ คอัพ
ทัว่ ไป โดย ปตท. ได้ขายสิ ทธิ บตั รให้กบั บริ ษทั รถยนต์บริ ษทั หนึ่งไปแล้ว
3.3 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่ไม่ใช่ผลิตจากน้ าตาล แต่เป็ นผลิตจาก วัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร (Biomass) เช่น ฟางข้าว เป็ นต้น โดยโรงงาน
สาธิตเทคโนโลยีน้ ีอยูท่ ี่อาเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ซึ่ ง ปตท. ได้จด
สิ ทธิ บตั รเอ็นไซด์หลายตัว ที่สามารถทาให้เกิดขบวนการนี้ ถือว่าเป็ น
ความก้าวหน้าในภูมิภาคนี้ ที่สามารถสร้าง pilot plant ขึ้นมาสาธิ ต
เทคโนโลยีได้
4. สาหรับสถานีบริ การที่ถนนชัยพฤกษ์ เป็ นการพัฒนาร่ วมกับโครงการคริ สตัล
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซึ่งหากมีผสู ้ นใจหรื อผูล้ งทุนยืน่ ข้อเสนอในการ
พัฒนาร่ วมกัน จะพิจารณาความเป็ นไปได้ในการสร้างสถานีบริ การลักษณะ
ดังกล่าวได้
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอฝากคณะกรรมการปตท. ซึ่งหลายท่านเป็ นผูม้ ีบทบาทในเรื่ องของพลังงาน เกี่ยวกับ
กองทุนน้ ามัน ซึ่ งมีความเห็นด้วยกับการมีกองทุนน้ ามัน แต่ขอให้พิจารณาความ
เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบนั ใช้เงินจากกองทุนน้ ามันเพื่อชดเชยราคาน้ ามันดีเซล
ในขณะที่กองทุนน้ ามัน เป็ นเงินที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้น้ ามันเบนซินด้วย ดังนั้นไม่ควร
ใช้สมมติฐานว่าผูใ้ ช้น้ ามันเบนซิ นมีสถานะร่ ารวย ไม่เดือดร้อน โดยสรุ ปเห็นว่าควรมี
การปรับมาตรการดังกล่าว เพื่อจะช่วยให้คนใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็ น
ประเด็นลักษณะเดียวกับการที่ ปตท. ต้องแบกรับภาระต้นทุน NGV

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า เห็นด้วยกับที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ เสนอ และโดยในรัฐบาลปัจจุบนั ได้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขมาตรการต่างๆ ค่อนข้างที่จะเรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งที่น่าเป็ นห่วงคือจะมี
ความยัง่ ยืนหรื อไม่

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็น และสอบถามดังนี้
1. เห็นด้วยกับการดาเนิ นการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มี
โอกาสซักถามต่อเนื่ อง
2. กรณี สัมปทานปิ โตรเลียมรอบที่ 21 ตามที่ประธานฯ ได้เรี ยนชี้แจงไปแล้วว่า
การชะลอการเปิ ดประมูลฯ อาจจะมีผลกระทบด้านความมัน่ คง ทางด้าน
พลังงานของประเทศ จึงอยากสอบถามว่าจะมีผลกระทบต่อตัว ปตท.
หรื อไม่

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า การคาดการณ์วา่ จะมีผลกระทบต่อ ปตท. โดยระดับใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่า
การชะลอสัมปทานรอบที่ 21 จะนาไปสู่ ปัญหาอื่นๆ หรื อไม่ เช่น ทาให้การจัดการกับ
สัมปทานที่หมดอายุ ไม่สามารถที่จะดาเนิ นการต่อไปได้ หรื อเกิดการแทรกแซงใน
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การเจรจากับประเทศกัมพูชา จนไม่สามารถที่จะเจรจาได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ปตท.สผ. ในฐานะที่เป็ นผูส้ ารวจและพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียม ทั้งนี้ ในส่ วน
ผลกระทบต่อ ปตท. คือจะทาให้ตอ้ งนาเข้า LNG มากขึ้น กว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอื่น เช่นถ่านหิ นซึ่งยังคงมีการต่อต้าน จากผลกระทบดังกล่าว
ข้างต้น เป็ นสาเหตุที่ ปตท. ต้องเดินหน้าในการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากการ
ลงทุนในประเทศไทย มีขอ้ จากัดทั้งทางด้านธรณี วทิ ยาและความไม่ชดั เจนของ
นโยบาย
นายวิเชี ยร ตันสกุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังนี้
1. กรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างชาติ ซักถามในที่ประชุม ควร
ให้มีการแปลเป็ นภาษาไทยด้วย
2. ขอให้มีการแก้ไข ข้อจากัดของการบริ การ NGV เช่น
2.1 สถานีบริ การที่จงั หวัดกาแพงเพชร มีตู้ NGV แค่เพียง 1 ตู ้ ซึ่ งไม่เพียงพอต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยปกติแต่ละสถานีบริ การ NGV ควรจะมี 2 ตู ้ เพือ่ ไว้สาหรับ
สารอง อย่างเช่นที่อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีจานวนตู ้ NGV ถึง
ประมาณ 10 ตู ้
2.2 ปั ญหาก๊าซฯ หมดที่บางสถานีบริ การ
2.3 ข้อจากัดในการเติมก๊าซฯ สาหรับรถขนาดเล็กให้เติมได้จากหัวเดียว
2.4 รถขนาดใหญ่ ใช้เวลาในการเติมก๊าซฯ มาก
2.5 ควรมีสถานีบริ การ NGV ในภาคใต้ให้ถึงจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ผูใ้ ช้ NGV ยินดีจ่ายในราคา 16 บาทต่อกิโลกรัม หากแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขึ้นอยูโ่ ยบายของรัฐบาล หากสามารถขายในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริ งได้ ก็จะสามารถพัฒนาแก้ไขข้อจากัดต่างๆ ได้

นางวรรณนิภา เจนดิษฐ
การ
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็นว่า ควรมีการแจกหุน้ ปตท. ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นคนละะ 1 หุน้ แทน
ของชาร่ วย เพื่อเป็ นการเพิ่มความมัง่ คัง่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจง ว่าปั จจุบนั NGV ไม่มีบริ การทัว่ ทั้ง 76 จังหวัดในประเทศไทย เนื่ องจาก
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ NGV เป็ นก๊าซฯ จึงไม่สามารถขนส่ งระยะไกลได้ โดย ในภาคตะวันออกจะมีสถานี
บริ การครอบคลุม ภาคอีสานจะมีสถานีบริ การส่ วนหนึ่ง เพราะมีแหล่งก๊าซฯที่อาเภอ
น้ าพอง ภาคเหนือนั้นไม่มีแหล่งก๊าซฯ ทาให้การขนก๊าซฯ ในระยะทางไกล ๆ เป็ นไป
ได้ยาก ส่ วนในภาคใต้ มีแหล่งก๊าซฯ ที่อาเภอจะนะ แต่มีปัญหาในการขนส่ งเนื่ องจาก
มีการประท้วงในบางครั้ง อีกทั้งแหล่งก๊าซฯ ที่มีอยูจ่ ากัด ซึ่งหากเป็ นไปได้จะขอสงวน
ก๊าซฯ ไว้สาหรับรถขนส่ ง เช่นรถสาธารณะ รถแท็กซี่ หรื อรถบรรทุก ทั้งนี้ ปตท.
เข้าใจท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่แนะนามา แต่เนื่ องจาก ปตท. แบกรับภาระขาดทุนแต่เพียงผูเ้ ดียว
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นายประเสริฐ ติษยาธิคม
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนว่า ความเห็นของตนไม่ได้หมายถึงว่า
จะต้องแสดงผลทุกคะแนนเสี ยง เพียงแต่ตอ้ งการให้มีระบบตรวจสอบสาหรับผูท้ ี่
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยว่าคะแนนดังกล่าวเข้าไปอยูใ่ นระบบแล้วหรื อไม่ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาระบบลงคะแนนด้วย

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นไว้พิจารณา

นายชาติชาย มาเมือง
ผูถ้ ือหุน้

ขอสอบถามดังนี้
1. นโยบายจ่ายเงินปั นผลที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 จะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรื อไม่
2. กาไรสุ ทธิ และกาไรต่อหุ น้ (EPS) ของ ปตท. ลดลงมา 2-3 ปี จะมีนโยบายใน
เชิงยุทธศาสตร์ อย่างไร ที่จะทาให้ ROE, ROA, กาไรขั้นต้น (Gross profit) หรื อ
กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น เพื่อทาให้ผถู ้ ือหุ น้ สบายใจขึ้น
3. ปตท. มีนโยบายเรื่ อง Cost Controlment อย่างไรบ้าง
4. ปตท. มีการดาเนินการในเรื่ องธรรมมาภิบาลและการต่อต้านคอร์ รัปชันอย่างไร
5. การมีผตู ้ รวจสอบบัญชีที่เป็ น สตง. มีขอ้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อไม่
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และรัฐบาล โดย สตง.
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเช่นกัน อาจนาไปสู่ ความไม่เป็ นกลาง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงดังนี้
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1. เนื้อหาทั้งหมดอยูใ่ นเอกสารประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
ปตท. คือ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 และการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการในปี
2557 ปตท. เสนอการจ่ายเงินปั นผลในอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 56.9 ซึ่ งสู งกว่าร้อยละ 25
2. ตามที่ผถู ้ ือหุ น้ กล่าวว่ากาไรสุ ทธิ ของ ปตท. ลดลงมา 2-3ปี นั้นไม่ถูกต้อง โดยผล
ประกอบการปี 2557 เป็ นปี แรกที่กาไรสุ ทธิ ลดลง ซึ่ งเป็ นผลมาจากราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกที่ลดลง โดยปกติกาไรสุ ทธิ ของ ปตท. จะอยูใ่ นระดับประมาณ แสนล้าน
บาท
3. ในเรื่ องการควบคุมค่าใช้จ่าย ปตท. ได้มีการลดค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม ปตท. โดย
ปกติค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานจะใช้ที่ระดับร้อยละ 80 จากงบประมาณที่ขอไว้
4. ปตท. และบริ ษทั ในกลุ่ม ได้รับรองเป็ นสมาชิก แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC) เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
5. สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท. เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
นายสมชาย รี้พลกุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ความเห็นว่าควรมีการตรวจสอบการดาเนิ นงานธุ รกิจ LPG เนื่องจาก ภาครัฐ
กาหนดตรึ งราคา LPG แต่มีสถานีบริ การ LPG เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก และเกิดกรณี
ผูป้ ระกอบการโรงบรรจุก๊าซ ฯ ทาผิดกฎหมาย หรื อกรณี การนา LPG ไปใช้หรื อไป
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ขายผิดประเภท ดังนั้นควรพิจารณาให้มีการตรวจสอบ ดูแลโรงบรรจุก๊าซฯ อย่าง
เข้มงวด เนื่องจากหากเกิดความเสี ยหาย จะมีผลต่อรัฐบาล และ ปตท. ด้วย
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่า เรื่ องที่ทา่ นผูถ้ ือหุ น้ กล่าวเรื่ อง LPG เป็ นข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในอดีต
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากการตั้งราคา LPG ที่กาหนดโดยภาครัฐนั้น เกิดการลักลัน่ ในแต่ละประเภท
การใช้งาน ทาให้มีการใช้ผดิ ประเภท โดยมีการลักลอบจากภาคครัวเรื อนไปยังภาค
ขนส่ ง ซึ่งรัฐบาลที่ผา่ นมามีการดูแลโดยให้ตารวจปราบปราม ทั้งนี้ ปตท. ในฐานะ
เป็ นผูข้ าย LPG ตามที่กระทรวงพลังงานกาหนด ปตท. ไม่สามารถเลือกจัดส่ งได้ เรื่ อง
ดังกล่าวทางตารวจได้มีการดาเนินคดีไปแล้ว ซึ่ง ปตท.ได้ให้ความร่ วมมือกับตารวจ
ในการให้ขอ้ มูล อนึ่งไม่ปรากฏว่า มีโรงบรรจุของ ปตท. ถูกดาเนินคดี สาหรับผูท้ ี่
กระทาความผิดในกรณี ใช้ LPG ผิดประเภท ก็ตอ้ งถูกดาเนินคดี
ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นผูถ้ ือหุน้ ไว้พิจารณา โดยเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ

นายสมชาย รี้พลกุล
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ ปตท. ได้มีการตรวจสอบหรื อไม่ เพราะ ปตท. มีการจ่ายก๊าซ
มากกว่าปกติ และคิดว่า ปตท. ควรจะมีกาไรมากกว่านี้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่า ขอรับประเด็นไว้พิจารณา

Mr. Bansant Kumar
Dugar
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็น ดังนี้
1. แนะนาให้กลับมาแจกบัตรเติมน้ ามันในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเป็ นการเพิม่
ช่องทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์
2. ในการไป Roadshow ขอแนะนาให้เน้นนาเสนอเฉพาะรายได้ โดยพยายามอย่า
เน้นเรื่ องค่าใช้จ่าย
3. ขอเสนอให้มีการออกขายหุ น้ กูห้ รื อพันธบัตรระยะยาว โดย ปตท. มี Credit
Rating ที่ดี สามารถเสนออัตราดอกเบี้ยในระดับต่าได้ ทาให้มีตน้ ทุนการกูย้ มื ต่า

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

เรี ยนชี้แจงว่า ในปี 2555 ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูส้ กุลเหรี ยญสหรัฐ (US
Dollar Bond) วงเงินรวม 1,100 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 34,000 ล้านบาท อายุ
10 ปี และ 30 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่า เนื่ องจากหุ น้ กูส้ กุลเหรี ยญสหรัฐที่
ออกโดยบริ ษทั ไทยมีไม่มาก ประกอบกับ ปตท. มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือ (Credit
Rating) อยูใ่ นระดับเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่ อถือของประเทศ (Sovereign Rating)
ทาให้ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึ่งจากการ
สารวจความต้องการซื้ อหุ น้ กูด้ งั กล่าว นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้ อหุ ้นกู้
เกินกว่าจานวนประมาณ 10 เท่า (Oversubscribe)
ปัจจุบนั ปตท. มีปริ มาณเงินสดคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2557 ประมาณ 60,000 -80,000 ล้าน
บาท สาเหตุหลักเนื่ องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน (Capital Expenditure) น้อยกว่า
แผนการลงทุนที่ประมาณการไว้
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อย่างไรก็ตาม ปตท. ขอรับข้อเสนอของท่านผูถ้ ือหุ น้ ไว้พิจารณา

ประธานฯ

ขอสรุ ปว่า เนื่องจากการประชุมดาเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิ ดการประชุมและขอบคุณ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้
เป็ นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่ งแบบประเมินผลการประชุ มให้กบั เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่
ประตูทางออกด้วย

อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีผถู ้ ือหุ ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น
โดย ณ ตอนปิ ดประชุมมีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 6,030 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,224 ราย และ
รับมอบฉันทะ 3,806 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 2,425,104,863 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.90 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ ม เวลา 12.56 น.
นางวันทนีย ์ จารึ ก
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ลงนาม

-ลงนามแล้ ว-

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

-ลงนามแล้ วลงนาม ..................................................................
( นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.

