
 

 
 
 
ท่ี 80000001/483 

 12 พฤษภาคม 2560 

เร่ือง ขอน าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ขอน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งประการใดเก่ียวกบั
รายงานดงักล่าว กรุณาแจง้ให ้ปตท. ทราบภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เพื่อ ปตท. จะไดร้วบรวมด าเนินการต่อไป 
หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใดๆ ปตท. ถือวา่ท่านรับรองรายงานการประชุมน้ีแลว้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2560 

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

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5  
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

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 ตอนเร่ิมเปิดการประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
แทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,618 ราย โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 1,125 ราย และ 
รับมอบฉนัทะ 1,493 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,040,915,542 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.45 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท. ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ ปตท. และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป 
 นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการ ปตท. ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปตท. ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมปีท่ี 16 หลงัจาก ปตท. เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2544  ปตท. ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจ 
ปตท. ดว้ยดีตลอดมา  ปตท. ขอเรียนวา่ ปตท. เป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร เป็นบริษทั
พลงังานชั้นน าของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เนน้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งสมดุล 
 ในปีท่ีผา่นมา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีการจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็น
สาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” อยา่งต่อเน่ือง  
 นอกจากน้ี ปตท. มีนโยบายใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัเป็นล าดบัสูงสุด โดยเขา้ร่วมสนบัสนุน
โครงการประชารัฐเพื่อสังคม และเป็นผูน้ าในการจบัมือภาคี ร่วมสานพลงั “ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภยัทุก
เส้นทาง” เพื่อเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน ลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  
 ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงไดรั้บการคดัเลือกใหติ้ดอยูใ่นดชันีความย ัง่ยนืของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI)  อยา่งต่อเน่ือง 5 ปีซอ้น ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและย ัง่ยนืใหก้บัผูล้งทุน  
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 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและอยูบ่นเวที รวม 19 ท่าน ดงัน้ี 
กรรมการ (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)  

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์     ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
2. นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธ์ิ    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
4. นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร 
5. นายวชิยั อศัรัสกร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายธรรมยศ ศรีช่วย                 กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
8. นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  กรรมการอิสระ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
9. พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
10. นายบุญทกัษ ์หวงัเจริญ             กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
11. นายสมชยั สัจจพงษ ์                 กรรมการ/ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
12. นายดอน วสันตพฤกษ ์  กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
13. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ         กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
14. นายสมคิด เลิศไพฑูรย ์             กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
15. นายเทวนิทร์ วงศว์านิช  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผู้บริหาร 

1. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ 
 และก๊าซธรรมชาติ  
2. นายสรัญ รังคสิริ   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย   
3. นางนิธิมา เทพวนงักูร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
4. นายชวลิต พนัธ์ทอง    ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ 
                                                                           บริหารความย ัง่ยนื 

 นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร
จากบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีอยูด่า้นหนา้เวที พร้อมท่ีจะช้ีแจงและใหข้อ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้สอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ไดแ้ก่ นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ 
นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ และนายดอน วสันตพฤกษ ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยดว้ย  

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะน าผูแ้ทนจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั จ  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นางสาวมะยรีุย ์จนัทะมาตย ์ผูอ้  านวยการกลุ่ม 2. นางสาวเมธาว ีสวยสม นกัวชิาการ
ตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ 3. นางสาวรุ่งอุทยั  ทองสาย นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ และขอแจง้ช่ือ
ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 4 ท่าน คือ 1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า 2. นางสาวโชษิตา เดชา
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รักษ ์  จากบริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั และ 3. นายสถาพร จ าสุข 4. นายกนัย ์วชัระกร จาก
บริษทัส านกักฎหมาย เซา้ท ์เอเชีย จ  ากดั เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนน และขอให้อาสาพิทกัษ์
สิทธิผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยคือนายประพนัธ์ เอ่ียมประสิทธ์ิ และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลงัคือนางสาวรสา กาญจนสาย แสดงตน 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ีวา่ ปตท. ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ปตท. ไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์อง ปตท.  เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ  ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง
บริษทั เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงปรากฏวา่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลและระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา 
 นอกจากน้ี ประธานฯ เรียนแจง้ใหท้่านผูถื้อหุ้นทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงระเบียบวาระ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. การแกไ้ขระเบียบวาระท่ี 6 จาก “พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุน้สามญั
ของบริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั หรือ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และการน า 
PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) 
ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม”   
โดยเปล่ียนเป็น  
“พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม และรับทราบความเป็นไปได้
ของแผนการเสนอขายหุน้สามญัของ บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั หรือ PTTOR ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
อนาคต”   เน่ืองจากรายการ IPO ดงักล่าวนั้นไม่เป็นขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีจะตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติั แต่เป็นขอ้มูลท่ีส าคญั ประกอบกบั ปตท. ตอ้งการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นควรน าเสนอขอ้มูลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

2. การขอถอนระเบียบวาระท่ี 7 “พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของ PTTOR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ท่ีเรียกวา่ ESOP”  
ออกจากระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ีดว้ย เน่ืองจาก ปตท. ตอ้งการลดความกงัวลของผู ้
ถือหุน้จากการท ารายการ ESOP ของ PTTOR  

 โดย ปตท. ไดด้ าเนินการแจง้มติดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ในส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และบทสรุปผูบ้ริหาร ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับ
โครงสร้างของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) ในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2560 และไดแ้จกเอกสารให้กบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในตอนลงทะเบียนเขา้ประชุมในวนัน้ีแลว้ 



 - 4 - 

  เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอให้ นางวนัทนีย ์จารึก เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวธีิ
ปฏิบติัในการประชุมวนัน้ี 
 นางวนัทนีย ์จารึก เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้ง 
ลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี  
 - ผูถื้อหุน้รายหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากบั จ  านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
 - การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองด 
ออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย โดยจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบั
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงจะขอใหล้งคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมด 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไป
ตามขอ้บงัคบับริษทั ในเร่ืองคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติัในวาระนั้น ๆ  ส าหรับผู ้
ถือหุน้ท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุม ในวาระใด ท่านผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่ง
บตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีประจ าแถวของท่าน 
 ส าหรับระเบียบวาระท่ี 6 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขตามท่ีท่านประธานไดช้ี้แจงกบัท่านผูถื้อหุน้แลว้นั้น ขอ
เรียนวา่ กรณีท่านผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนอนุมติัใหถื้อวา่ ท่านไดอ้นุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. และรับทราบความ
เป็นไปไดข้องแผนการเสนอขายหุน้สามญัของ บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั หรือ PTTOR ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอนาคต 
ตามท่ี ปตท. ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ปตท. ไดห้ารือกบัส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ ไม่มีขอ้ขดัขอ้งส่วนกรณีท่านผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่อนุมติัหรืองดออก
เสียง ในระเบียบวาระท่ี 6 นั้น ปตท. จะบนัทึกคะแนนเสียงตามความประสงคข์องท่าน 
      ส าหรับรายละเอียดของการแกไ้ขเปล่ียนแปลง จะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี 6 ต่อไป 
     ในส่วนของระเบียบวาระท่ี 7 “พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของ PTTOR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ PTTOR ท่ีเรียกวา่ ESOP” ท่ี 
ปตท. ขอถอนระเบียบวาระดงักล่าวออกไปแลว้ จึงจะไม่มีการพิจารณาในระเบียบวาระดงักล่าว หากท่านผูถื้อหุน้
ออกเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะมาก่อน ไม่วา่ในทางใดก็ตาม จะไม่ถือวา่มีการลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าวทั้งส้ิน 
 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนนเช่น 
ลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น  
เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถาม ขอใหไ้ปยนืท่ีไมโครโฟน และยกมือข้ึน 
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เม่ือประธานฯ อนุญาต กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล และแจง้วา่เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ก่อนสอบถามหรือให้
ความเห็นดว้ยทุกคร้ัง รวมทั้งกรุณาสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นให้ตรงตามวาระอยา่งกระชบัไม่เกิน 5 นาที เพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย รวมทั้งเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี 
หากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอใหส้อบถามในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
 อน่ึง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็น 
หลกัฐานต่อไป และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บแจก ณ ตอนลงทะเบียน  เพื่อท่ี  
ปตท. จะไดน้ าไปพิจารณาปรับปรุงส าหรับการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังต่อไป    
 ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 3 คณะ น าเสนอผลงานทีส่ าคัญให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ  โดย
เร่ิมต้นทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอโดยนายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 นายกติติพงษ์ กติยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 
 1.นายกิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์      เป็นประธานฯ 
 2.นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค      เป็นกรรมการ 
 3.นายวชิยั  อศัรัสกร      เป็นกรรมการ 
โดยในปี 2559 มีการประชุม 15 คร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบและมีความเป็น
อิสระอยา่งเพียงพอ โดยมุ่งเนน้การเป็นองคก์รโปร่งใส ยกระดบัคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. มุ่งสู่
การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ซ่ึงในปี 2559 สรุปสาระส าคญันอกเหนือจากการสอบทาน
รายงานทางการเงิน  รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีตามปกติ ไดด้งัน้ี 

 การสอบทานการบริหารความเส่ียง รวมถึงนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง แผนการลงทุน 
การจดัหาแหล่งพลงังานของกลุ่ม ปตท. โดยสนบัสนุนให้ฝ่ายจดัการท าการวเิคราะห์ Stress Test ท่ี
ใชส้มมติฐานอยา่งเหมาะสม 

 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตาม
กฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เนน้การด าเนินงานอยา่งมืออาชีพ และเป็นระบบตาม
แนวคิดการบริหารจดัการแบบ Three Lines of Defense 

 การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นระบบ สนบัสนุนการจดัท า Compliance 
Framework ผลกัดนัใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในเร่ืองการควบคุมภายใน (Internal Control Mindset) สร้าง
ความตระหนกัรู้ในเร่ืองการป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงการสอบทานกระบวนการ
ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)    

 การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสนบัสนุนใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยใน
การตรวจสอบ เช่น ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ซ่ึง
ปตท.ไดรั้บรางวลั Thailand ICT Excellence Award ในเร่ืองน้ี  การจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และส่วนตรวจสอบพิเศษข้ึน เพื่อใหมี้การตรวจสอบเชิงรุก ครอบคลุมความเส่ียงท่ีมี
ความส าคญั โดยเฉพาะในเร่ือง Cybersecurity  

 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 โดยพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบ
บญัชีประจ าปีของผูส้อบบญัชีร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ 

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

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

ในปี 2559 มีการประชุม 4 คร้ัง 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยดึมัน่การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ตามหลกัสากลของ The Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งวางกรอบแนวทางการ
ต่อตา้นคอร์รัปชนัของ ปตท.  โดยในปี 2559 ไดด้ าเนินการในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  
o จดัท ารายงานความย ัง่ยนื ปี 2559 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 เพื่อเปิดเผยขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยประยกุตใ์ช ้Sustainability Reporting Guidelines version 4.0 (G4) 
และ Oil and Gas Sector Disclosures (OGSD) ของ Global Reporting Initiative (GRI)  

o การจดัท าวารสาร Happiness และจดหมายข่าว PTT Bizway ส าหรับผูถื้อหุ้น 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

o จดัท าแนวปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) โดยขอใหก้รรมการ และ
ผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความ
จ าเป็นตอ้งซ้ือขายใหแ้จง้เลขานุการบริษทัล่วงหนา้ เพื่อความโปร่งใส 

 การใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
o ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชนัของ 

ปตท. ประจ าปี 2559 ตลอดจนเป้าหมายประจ าปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบติัทุกระดบั โดยติดตาม
ผลและใหค้  าแนะน าอยา่งต่อเน่ือง 

o ก ากบัดูแลใหมี้การทบทวนและแกไ้ขปรับปรุง “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ปตท.” ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 
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เพื่อใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑด์า้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบติั
ของบริษทัชั้นน าตามมาตรฐานสากล 

o ก ากบัดูแลใหมี้การจดัท าแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนักลุ่ม ปตท. เร่ืองการ
รับ-ใหข้องขวญั การเล้ียง หรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดี
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. 

o การขอต่ออายกุารรับรองต่อในโครงการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชน  ไทยในการต่อตา้น
ทุจริต (CAC) และส่งเสริม/ ผลกัดนัใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์ เขา้ร่วม
โครงการฯดงักล่าวดว้ย 

 ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
o ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกิจการเพื่อสังคม สนบัสนุนกรอบการบริหารจดัการ

ความย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองคก์รท่ีดีของสังคม (Corporate Citizenship) โดยให้
ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

o การไดรั้บการประเมินความย ัง่ยนืของ RobecoSAM Corporate Sustainability 
Assessment และไดรั้บการจดัเป็น DJSI Member ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 นบัเป็น 1 ใน 10 บริษทั จาก 
68 บริษทั ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) 

 การยอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล อาทิ  
o การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) จากส านกังาน ป.ป.ช. ในระดบัสูงมากสามปี
ติดต่อกนั  

o การจดัอนัดบัในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียนไทย ประจ าปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) 

 นายชาญวทิย์ อมตะมาทุชาติ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร สรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รปัจจุบนั ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

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

ในปี 2559 มีการประชุม 5 คร้ัง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ไดส้นบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. อยา่ง
เตม็ท่ี โดยไดด้ าเนินการก ากบัดูแล และบริหารความเส่ียงขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตห้ลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 สรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 

 ก ากบัดูแลและบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  
o โดยก าหนดใหมี้มาตรการเชิงรุกท่ีเนน้การบริหารจดัการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์

ความเส่ียงนั้นๆ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือ
บริหารความเส่ียง  
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 ติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดเป็นประจ าทุกไตรมาส  
o ก าหนดใหมี้ตวัช้ีวดัความเส่ียงเพื่อเฝ้าระวงัและเตือนภยัล่วงหนา้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง

เพื่อวดัประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ 
 พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็นวาระท่ีมีภาระผกูพนัในระยะยาว มีความซบัซอ้นเชิงธุรกิจ และมีความ

เส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ ปตท. อยา่งมีนยัส าคญั  อาทิการจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อ
รองรับความตอ้งการของประเทศท่ีเพิ่มข้ึน  

 ผลกัดนัใหมี้การบูรณาการรายการความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียงองคก์รควบคู่ไปกบัการ
จดัท าแผนวสิาหกิจ ปี 2560   

o ท าใหแ้ผนบริหารความเส่ียงมีความชดัเจน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยทุธ์การ
ด าเนินธุรกิจ  

 
ประธานฯ แจง้ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามล าดบั 

ต่อไป  ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และพจิารณาอนุมัติ
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ  ปตท. ไดน้ าส่งรายงานประจ าปี 2559  งบการเงิน ประจ าปี 2559 และ 
รายงานความย ัง่ยนื ปี 2559  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 
 ล าดบัต่อไปก่อนท่ี คุณเทวินทร์ วงศว์านิช ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 และขอ้มูลท่ีส าคญัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้รับชม วดิี
ทศัน์ สรุปผลการด าเนินงาน และจะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป 
(ฉายวดิีทศัน์ประมาณ 12 นาที) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ขอน าเรียนขอ้มูลผลการด าเนินงานในปี 2559 ของ ปตท. และบริษทัยอ่ยเทียบ
กบัปี 2558 ดงัน้ี 
รายได้ ปี 2559   
ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย 1,718,846 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 เป็นผลมาจากปัจจยัทางดา้นราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง
เป็นหลกัโดยลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 19 
 

ส าหรับ EBITDA 
แมว้า่รายไดจ้ะลดลงร้อยละ 15 จากปี 2558 เป็นผลจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง 
แต่ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) เพิ่มข้ึน
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ประมาณร้อยละ 7 โดยเพิ่มข้ึนเกือบทุกธุรกิจยกเวน้ธุรกิจ upstream โดยหลกั
จาก 

1. ธุรกิจก๊าซฯ ท่ีดีข้ึนจากตน้ทุนก๊าซฯ ท่ีอา้งอิงน ้ามนัเตายอ้นหลงัไดป้รับ
ลดลงโดยเฉพาะโรงแยกก๊าซท่ีปรับลดลงมากกวา่ราคาผลิตภณัฑท่ี์ลดลง 
(HDPE, PP) 

2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
- ธุรกิจการกลัน่ดีข้ึนจาก A/C GRM ท่ีเพิ่มข้ึนจากก าไรสตอ็กน ้ามนั (Stock 

gain) 
- ธุรกิจปิโตรเคมีโดยเฉพาะสาย Aromatics ดีข้ึน จาก P2F (Feed cost ปรับ
ลดลงมากกวา่ราคาผลิตภณัฑ์ตามราคา crude ท่ีลดลง) 

3. ธุรกิจน ้ามนัดีข้ึนเช่นกนั จากมีก าไรจากสตอ๊กน ้ามนั 
  

ก าไรจากการด าเนินงาน (Operating performance) 
ผลการด าเนินงาน (Operating performance) เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 44 จาก 
69,100 ลา้นบาท เป็น 99,692 ลา้นบาท ตาม EBITDA ท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นยงั
เป็นผลจาก 
 1) การปรับราคาพลงังานท่ีสะทอ้นตน้ทุน 
   2) Stock gain 
  3) Productivity improvement เพื่อลดตน้ทุนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหก้ลุ่ม
ปตท.มีก าไรเพิ่มข้ึนถึงประมาณ Baht 17 bn  

ก าไรสุทธิรวม 
- ก าไรสุทธิรวมตามงบการเงิน มีจ านวน 94,609 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจาก 

19,936 ลา้นบาท ในปี 2558 มากกวา่ ร้อยละ 100 โดยหลกัมาจากการดอ้ย
ค่าสินทรัพยใ์นกลุ่ม ปตท. (Impairment) ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน
เป็นประจ า (Non-recurring items) ลดลง            
       

ในส่วนของฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  มี
ดังนี ้
 สินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 2.23 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน  

58,335 ล้านบาทหรือเพยีงร้อยละ 3 โดยหลักจาก 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว จากการ   
  ชะลอจ่ายลงทุน 
- สินคา้คงเหลือ จากปริมาณและราคาวตัถุดิบคงเหลือท่ีสูงข้ึน 
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    หนีสิ้นอ่ืน + เงินกู้ระยะยาว ลดลง 25,575 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.4 เป็น
ผลมาจาก 

        - การจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว และช าระคืนหุน้กู ้
     ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171,597 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 83,910 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 8 โดยหลกัจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยที่  
เพิม่ขึน้ 

 

ในส่วนของโครงสร้างการเงินจะเห็นไดว้า่ ปตท. มีโครงสร้างทางการเงินท่ี
แขง็แกร่งข้ึนจากปีก่อน โดยในปี 2559 มีการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวและ
การไถ่ถอนหุน้กูร้วมจ านวน 70,943 ล้านบาท ท าให้ 

• อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยูท่ี่
ระดบั 0.19 เท่า เทียบกบัปี 2558 ท่ี 0.29 เท่า 

• หนีสิ้นสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) ลดลงมาอยูท่ี่ระดับ 
0.71 เท่าจากปี 2558 ท่ี 1.09 เท่า  

• และมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ลดลงจาก 9.5 เท่า มาอยูท่ี่
ระดับ 9.2 เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2558 ถึงแมจ้ะมีหน้ีท่ีลดลง แต่การ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (working capital) 
เพิ่มข้ึน จึงท าใหก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงมากกวา่
ดอกเบ้ียท่ีลดลง 

    นอกจากผลการด าเนินงานท่ีไดร้ายงานใหท้่านผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบ
แลว้ ปตท.มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2560-2564) วงเงินรวม 
338,849 ลา้นบาท โดยเนน้การสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ 
ซ่ึงเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใชส้ าหรับการลงทุนใน 

>  กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการสร้างท่อส่งก๊าซ 
    ธรรมชาติ  

>   คลงั LNG เพื่อน าเขา้ LNG ส าหรับใชเ้ป็นแหล่งพลงังานใหก้บั 
    ประเทศ 
( หมายเหตุ: อตัราส่วนทางการเงินค านวณตามสูตรท่ี ก.ล.ต. ก าหนด) 
 

 ปตท. ขอเรียนแจง้เก่ียวกบั กรณี Rolls-Royce วา่ นบัตั้งแต่ ปตท. 
ไดรั้บทราบข่าว เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ปตท. ไดด้ าเนินการสืบสวนหา
ขอ้เทจ็จริงอยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ือง อาทิ 

• แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริง  
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• รวบรวมเอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอรายงานผลการ
สืบสวนหาขอ้เทจ็จริงต่อ คณะกรรมการ ปตท. / ป.ป.ช. / กระทรวง
พลงังาน / สคร. เป็นระยะๆ 
• ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงและความคืบหนา้ในการด าเนินงานต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อยา่งต่อเน่ือง  
• ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่อ โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition Against 
Corruption) 
• ช้ีแจงใหพ้นกังานกลุ่ม ปตท. ทราบถึงขอ้เท็จจริงกรณี Rolls-Royce 
เพื่อใหพ้นกังานสามารถส่ือความกบัภายนอกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และยดึ
มัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต 
• ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานจดัซ้ือจดัจา้ง โดยจดัใหมี้
การข้ึนทะเบียนตวัแทน / คนกลาง / นายหนา้ และพิจารณาน า 
Integrity Pack (IP) หรือขอ้ตกลงคุณธรรม และ COST มาปรับใชก้บั
โครงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินลงทุนสูง 
 

 ปัจจุบนั ปตท. ไดจ้ดัส่งขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บั
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายในการ
ไต่สวน ช้ีมูลความผดิของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ในฐานความผดิท่ี Rolls-Royce ไดก้ล่าว
อา้งไวคื้อ เจา้หนา้ท่ีรับสินบนจาก Rolls-Royce โดย ปตท. จะใหค้วามร่วมมือ
กบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. อยา่งเตม็ท่ีในการสอบสวนเพื่อหาผูก้ระท าความผดิ
มารับโทษตามกฎหมายต่อไป  

   ส าหรับ ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC ซ่ึง ปตท. ไดรั้บรองตั้งแต่วนัท่ี 3 
ตุลาคม 2557  โดยเป็นบริษทัจดทะเบียนในล าดบัตน้ๆ ท่ีไดรั้บรอง และจะ
ครบอายกุารรับรอง 3 ปี ในเดือนตุลาคม 2560 ปตท. ไดพ้ฒันากลไกการก ากบั
ดูแลและควบคุมเพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือ
วนัท่ี 21 เมษายน 2560 จึงไดเ้ห็นชอบให ้ปตท. ยืน่ขอต่ออายใุบรับรอง CAC 
(Re-certification)  

      ทา้ยท่ีสุดน้ี ปตท. ขอยนืยนัต่อผูถื้อหุ้นวา่ ปตท. ยงัคงยดึมัน่ในจุดยนื
ของการด าเนินธุรกิจท่ียดึมัน่หลกั ธรรมาภิบาลและ ปตท. ไม่ประนีประนอม
ใดๆ ทั้งส้ินกบัการทุจริต (Zero Tolerance)  
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ประธานฯ เรียนวา่ ตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการด าเนินงานของ ปตท. ใน
รอบปี 2559 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจ าปีและรายงานทางการเงิน ท่ี
ไดจ้ดัส่งใหล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  และจากการรับชมวดิี
ทศัน์ “สรุปผลการด าเนินงานในปี 2559” รวมทั้งสรุปขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้
น าเสนอไปแลว้นั้น 
 

จึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท.  
ในรอบปี 2559  รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานผูส้อบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ไดรั้บรองความถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี และรายงานทางการเงินและ
สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงมี
ค าถามและขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายววิฒัน์ คูสกุล 

ผูถื้อหุน้ 

ใหค้วามเห็นและสอบถาม ดงัน้ี 
1.  ขอช่ืนชมรูปแบบการน าเสนอท่ีใหป้ระธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
  น าเสนอผลงาน  

2.  เหตุใดยงัคงมีบริษทัลูกของบริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั  
  (มหาชน) (ปตท.สผ.) ตั้งอยูท่ี่หมู่เกาะเคยแ์มน และบริษทัดงักล่าวมียอด  
  รายไดแ้ละก าไร รวมอยูใ่นงบการเงินรวมเท่าใด 

3.  ขอขอบคุณประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีช้ีแจง  
     กรณี Rolls-Royce ในการประชุมคร้ังน้ี รวมทั้งผา่นทางระบบแจง้ข่าวของ  
     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) แต่ขอเสนอใหส่้งเป็นจดหมาย 
  แจง้ผูถื้อหุ้นโดยตรงดว้ย เน่ืองจากผูถื้อหุ้นหลายคนเป็นนกัลงทุนระยะยาว 
  ไม่ค่อยไดเ้ปิดเวบ็ไซตข์อง ตลท.  

4.  อยากใหน้ าเสนอปริมาณยอดขายดว้ย และก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการ      
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) วา่มียอดคงเหลือเท่าใด เน่ืองจากเป็นก าไรท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี ผูถื้อหุน้จะไดป้ระมาณการภาษีของ ปตท. ได ้

นายจิรพนัธ์ บัวบูชา 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามดงัน้ี 
1.  จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 2559 : ระบบ 

CCMS (Continuous Control Monitoring and Auditing System) สามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.  จากรายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปี 
2559 : ไดมี้การกล่าวถึง การก ากบัดูแลใหมี้การจดัท าแนวปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนักลุ่ม ปตท. เร่ืองการรับ-ใหข้องขวญั การเล้ียง 
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หรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy)  แต่เม่ือศึกษาคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3) เหตุใดจึงก าหนดเป็นกรอบกวา้งๆ ไม่ไดก้  าหนด
แนวปฏิบติั No Gift Policy เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3.  จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รในรายงานประจ าปี 
2559 : มาตรการประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ หมายถึง
อะไร และในปี 2559 สามารถประหยดัไปไดเ้ท่าใด 

4.  จากรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 :  ขอสอบถามผูต้รวจสอบบญัชีวา่มี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การประมาณปริมาณส ารองปิโตรเลียม ค่าความนิยม 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต หรือไม่ 

5.  จากรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 หนา้ 146 หมายเหตุประกอบงบท่ี 29 
รายการประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน: ยอดกลบัรายการประมาณการ
หน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึนจ านวนประมาณ 6,400 ลา้นบาท เกิดจากประมาณการ
คาดเคล่ือนใช่หรือไม่ จากสินทรัพยใ์ดและมีราคาทุนเท่าใด 

6.  จากรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 หนา้ 143-145 หมายเหตุประกอบงบ
ท่ี 28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน : สอบถามตวัเลข (ก าไร)ขาดทุน
จากการเปล่ียนสมมติฐานทางการเงิน และทางประชากรศาสตร์ 

Mr. Basant Kumar Dugar 

ผูถื้อหุน้  
ใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1.  ขอช่ืนชมกรรมการและผูบ้ริหาร ในการท าหนา้ท่ีท าใหผ้ลประกอบการดี

ข้ึน และไดรั้บการจดัอนัดบัใน FORTUNE 500 ทั้งน้ีหวงัวา่ ปตท. จะ
กลบัมาไดรั้บการจดัอนัดบัใน FORTUNE 100 ในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

2.  ขอแสดงความยนิดีท่ี ปตท. ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นหน่ึงในสามของบริษทั
ไทยท่ีติดอนัดบัความโปร่งใสใน 25 อนัดบัสูงสุดจาก 100 บริษทัท่ีเติบโต
เร็วท่ีสุดของกลุ่มประเทศ Emerging Market จากองคก์รเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) 

3.  ขอช่ืนชม ปตท. ท่ีมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง ดีข้ึนจากปี 2558 และ
หวงัวา่ ปตท. จะเป็นติดอนัดบัความน่าเช่ือ ระดบั AAA ในอนาคตในไม่ชา้ 
รวมถึงเป็นบริษทัท่ีมีการเติบโตเห็นไดจ้ากกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการลงทุน 

4.  ขอช่ืนชมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ในการ
ก าหนดนโยบายการลดหน้ี 

5.  ขอแนะน าใหมี้การประกนัภยัสินเช่ือทางการคา้ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง 
การตลาด ตวัอยา่งเช่นท่ี บริษทั Coface จ ากดั ซ่ึงมีบริษทัแม่อยูท่ี่ประเทศ
ฝร่ังเศสด าเนินการ 



 - 14 - 

นายกติิยา ปาลกะวงษ์ ณ 
อยุธยา 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามและใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1.  นกัฟุตบอล พีทีที ระยองเป็นพนกังาน ปตท. หรือไม่ และใชร้ะเบียบบุคคล 

เดียวกบั ปตท. หรือไม่  
2.  ผูจ้บการศึกษาจากโรงเรียนก าเนิดวทิย ์ไดท้  าประโยชน์ใดใหก้บั

ประเทศชาติ คุม้ค่ากบัเงินท่ี ปตท. สนบัสนุนหรือไม่ เพื่อช่วยใหป้ระเทศ
ไทยเจริญกา้วหนา้ 

3.  ในประเด็นเร่ืองความซ่ือสัตยข์องพนกังาน ขอสอบถามความกา้วหนา้ของ
เร่ืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

4.   ขอใหป้รับปรุงการติดบตัรพนกังานของพนกังาน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 
ใหเ้รียบร้อย เน่ืองจากพบเห็นวา่บางท่านติดบตัรพนกังานท่ีชายกางเกง/ 
กระโปรง ซ่ึงไม่เหมาะสม 

ประธานฯ 

 

เชิญประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเร่ืองเก่ียวกบับริษทัในเกาะเคยแ์มน 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูต้อบค าถามในประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 

นายกติติพงษ์ กติยารักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เรียนช้ีแจงวา่ ปตท. ใหค้วามส าคญัสูงสุดกบัเร่ืองความโปร่งใสและการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ โดยไดรั้บการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ โดยท่ีผา่นมา 
ถึงแมว้า่การตั้งบริษทัในหมู่เกาะเคยแ์มนไม่ไดผ้ดิกฎหมาย แต่ ปตท. ได้
ด าเนินการปิดบริษทัลูกของ ปตท. ซ่ึงตั้งบริษทัในหมู่เกาะเคยแ์มนไปแลว้ เม่ือ 
17 กุมภาพนัธ์ 2559 แต่ยงัคงมีบริษทัในเครือของ ปตท.สผ. โดยขอใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานเพิ่มเติมต่อไป 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 

1.  บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ. ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เกาะเคยแ์มน เป็นธรรมชาติของธุรกิจ
ส ารวจและผลิต ท่ีจะไปจดทะเบียนในประเทศท่ีมีผลประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับประเทศท่ีไปลงทุน โดยเป็นการจดทะเบียนบริษทัเท่านั้น  
ไม่มีการเปิดบญัชีเพื่อหลบเล่ียงการตรวจสอบหรือการฟอกเงิน ทั้งน้ีการจด
ทะเบียนบริษทั จะมีการท ารายงานทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบ โดย 
ปตท. และ ปตท.สผ. มีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผู ้
ตรวจสอบ ดงันั้นมีความชดัเจนโปร่งใส 

     อยา่งไรก็ตาม นโยบายของบริษทัในกลุ่ม ปตท. จะไม่มีการจดทะเบียน
บริษทัในเกาะเคยแ์มนอีก และพยายามยกเลิกบริษทัท่ีตั้งอยูท่ี่เกาะเคยแ์มน
เท่าท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงปัจจุบนั ปตท.สผ. มีบริษทัในเครือท่ีตั้งอยูท่ี่เกาะเคย์
แมนจ านวน 28 บริษทั และอยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดบริษทั 8 บริษทั ส่วน
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อีก 20 บริษทันั้น ยงัเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการอยู ่การปิดบริษทัอาจก่อ
ภาระภาษีท่ีตอ้งจ่ายใหป้ระเทศท่ีสามเป็นจ านวนมาก จึงยงัไม่พิจารณาปิด 
ณ ขณะน้ี ทั้งน้ี ขอใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การตรวจสอบการด าเนินกิจการ 
ตรวจสอบบญัชี ถูกตอ้งและโปร่งใส  

2.  การรายงานเก่ียวกบักรณี Rolls-Royce โดย ปตท. ไดแ้จง้ขอ้มูลผา่นทาง
เวบ็ไซตข์อง ปตท. ขอใหท้่านผูถื้อหุน้เขา้ไปศึกษาได ้และขอรับความเห็น
ของผูถื้อหุ้นไปพิจารณา วนัน้ีเป็นการรายงานความคืบหนา้ของเหตุการณ์ท่ี
ผา่นมาใหท้่านผูถื้อหุ้นรับทราบ และเม่ือไดข้อ้สรุปจาก ป.ป.ช. จะน าเรียน
ใหท้ราบเพิ่มเติมต่อไป 

3.   การแสดงยอดขายในรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 เน่ืองจากธุรกิจ 
ปตท. ค่อนขา้งซบัซอ้นจึงจะมียอดขายจากหลายหน่วยธุรกิจ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ น ้ามนั ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ปิโตรเคมี เป็นตน้ ส าหรับ
ยอดขายก๊าซฯ ประมาณ 4,762 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เฉล่ียลดลงร้อยละ 1 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากมีปริมาณการใชก้๊าซฯ ลดลง ปริมาณ
ยอดขายน ้ามนัประมาณ 26,464 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2558 ปริมาณขายของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศประมาณ 74,627 
ลา้นลิตร ลดลงร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินรายงานเพิ่มเติม เร่ืองยอดก าไรท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเน่ืองจากสิทธิประโยชน์ทาง BOI 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1.  สิทธิประโยชน์ทาง BOI ท่ี ปตท. ไดรั้บเหลืออยู ่2 โครงการ มูลค่าประมาณ

13,000 ลา้นบาท โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะส้ินสุดในปี 2561  
2.  ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไปในปี 2559 ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์โดยทั้งกลุ่ม ปตท. ลดลงไดร้้อยละ 24 
3.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะค านวณทุก 3 ปี ตามสมมติฐาน 

สภาวะแวดลอ้ม ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
4.  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต เป็นของ ปตท.สผ. ทั้งหมด

โดยหลกัๆ จะเป็นประมาณการการร้ือถอนโครงการบงกช อาทิตย ์ ซ่ึงมี
การปรับการประมาณการทุกปีตามปัจจยัต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปี 
ไม่ไดเ้ป็นการลงบญัชีผดิ 

ประธานฯ สอบถามวา่ เจา้หนา้ท่ี สตง. จะช้ีแจงผูถื้อหุน้เพิ่มเติมหรือไม่ 
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นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์  
ผูแ้ทน สตง. 

เรียนช้ีแจงวา่ ในปี 2559 ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีรูปแบบใหม่ ซ่ึงก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีตอ้งรายงานเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชี
พิจารณาแลว้มี 3 เร่ือง ซ่ึงแสดงในรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 โดยผู ้
ตรวจสอบบญัชีไดต้รวจสอบจนเป็นท่ีพอใจแลว้วา่การบนัทึกรายการ
สมเหตุสมผลและความเส่ียงท่ีมีอยูไ่ดถู้กตดัไปหมดแลว้ ผูต้รวจสอบบญัชี
รายงานอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

ประธานฯ ใหค้วามเห็นวา่ ขอชมเชยคุณจิรพนัธ์ฯ ซ่ึงอ่านรายงานประจ าปี รายงานทาง
การเงินอยา่งละเอียด  และขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเร่ืองระบบ 
CCMS ต่อไป 

นายกติติพงษ์ กติยารักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เรียนช้ีแจงวา่ ระบบ CCMS เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหต้รวจสอบรายการท่ีผิดปกติ
ไดง่้ายข้ึน เช่น หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นการรับเงิน การออกใบสั่งซ้ือซ ้ า
กนั ระบบจะแจง้เตือนอตัโนมติั เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบความ
ผดิปกติเพิ่มเติม ซ่ึงท าใหก้ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หน้โยบายกบัฝ่ายจดัการวา่ระบบการตรวจสอบ
จะตอ้งมีการด าเนินการท่ีไม่ชกัชา้ เพื่อมุ่งสู่การป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาใน
อนาคต 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1.  นโยบาย No Gift Policy เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2558 โดยไดมี้การก าหนดเป็นกรอบ

แนวปฏิบติัท่ีชดัเจนและปรับปรุงในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง
คร้ังท่ี 4 ซ่ึงไดจ้ดัท าแลว้เสร็จช่วงปลายปี 2559 ทั้งน้ี หากของช าร่วยท่ีมอบ
ใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัเช่น ปฏิทิน ไดอาร่ี ยงัคงถือวา่เพื่อประโยชน์
ในการท างานได ้แต่หากเป็นของขวญั จะตอ้งปฏิเสธการรับ หรือหาก
ส่งคืนไม่ได ้จะมีการน าไปบริจาค ทั้งน้ี หลงัจากประกาศใชน้โยบาย
ดงักล่าว ปริมาณของขวญัลดลง ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายดว้ย 

2.   ขอขอบคุณความเห็นของ Mr. Basant Kumar Dugar ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึง
สถาบนัต่างๆ ในฐานะนกัลงทุนก็มองวา่ ปตท. เป็นบริษทัท่ีมีคุณค่า มีการ
เจริญเติบโต เป็นท่ีน่าสนใจของนกัลงทุน ทั้งน้ีฝ่ายจดัการขอรับ
ขอ้เสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 
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ประธานฯ ใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1.  ขอใหน้ายสรัญ รังคสิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยองช้ีแจงเร่ือง PTT 
RAYONG 

2.  ปัจจุบนัยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนก าเนิดวิทย ์เน่ืองจากเปิดรับ
นกัเรียนรุ่นแรกปีการศึกษา 2558  

นายสรัญ รังคสิริ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

เรียนช้ีแจงวา่ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามสนใจทีมฟุตบอลพีทีที ระยอง
ซ่ึงบริษทัในกลุ่ม ปตท. เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน โดยการจา้งนกักีฬาและผู ้
ฝึกสอน จะเป็นสัญญาจา้งระยะสั้น ส่วนใหญ่ 1-2 ปี ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน ปตท.  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช้ีแจงเพิ่มเติมดงัน้ี 
1.  ปัจจุบนั พีทีที ระยองติดอนัดบั 1 ของลีก ดิวชิัน่ 1 

2.  โรงเรียนก าเนิดวทิยแ์ละสถาบนัวทิยสิริเมธีเปิดด าเนินการมาปี 2558 โดย
ในปี 2560 จะเป็นปีการศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงการเรียนท่ีโรงเรียนก าเนิดวทิยจ์ะใช้
เวลา 3 ปี  และส าหรับสถาบนัวทิยสิริเมธีก็ใชเ้วลา 3 ปีเช่นกนัในการจบ
ปริญญาโท ซ่ึงส าหรับนกัศึกษา ตอ้งการใหส้นบัสนุนให้นกัศึกษาเรียนต่อ
ปริญญาเอก โดยความตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ท่ีด าเนินการ คือตอ้งการ
สนบัสนุนใหเ้กิดนกัวิจยัท่ีมีคุณภาพ สร้างงานวจิยัท่ีสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัใหก้บัประเทศไทย เช่นเดียวกบันโยบายของภาครัฐในเร่ือง 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรือ 
EEC )  ท่ีจะพฒันาพื้นท่ี 3 จงัหวดัคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็น
ศูนยก์ลางพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ใหก้บัประเทศไทย เช่น เร่ือง การ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พฒันาสนามบิน ดงันั้น จะมีความ
ตอ้งการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีงานวจิยัต่างๆ มากข้ึนในอนาคต 
และบุคลากรจากสถาบนัวทิยสิริเมธี จะท าประโยชน์ใหก้บัประเทศไดม้าก 

3.  ธุรกิจถ่านหินท่ีอินโดนีเซียไม่ไดมี้ประเด็นเร่ืองความซ่ือสัตย ์แต่ธุรกิจถ่าน
หินจะมีความทา้ทายเร่ืองราคาท่ีผนัผวน ส่วนประเด็นเร่ืองธุรกิจปาลม์ท่ี
อินโดนีเซีย คณะกรรมการไดมี้การตรวจสอบแลว้ และมีมติใหถ้อนตวัจาก
การด าเนินธุรกิจ โดยไดมี้การสอบสวน ลงโทษ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ
พิจารณาค่าเสียหาย และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ ป.ป.ช. และศาล  
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4.   กลุ่ม ปตท. มีระเบียบการติดบตัรแสดงตนของพนกังานอยูแ่ลว้ วา่ใหค้ลอ้ง
บตัรพนกังานในระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีขอรับความเห็นของท่านผูถื้อหุน้
ไปหารือระหวา่งฝ่ายจดัการ 

นายววิฒัน์ คูสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติม โดยตอ้งการทราบยอดรายไดแ้ละก าไรของบริษทัท่ีตั้งอยูบ่น
เกาะเคยแ์มน ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของ ปตท.  และขอช่ืนชมประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีตอบค าถามอยา่งตั้งใจ และให้
โอกาสผูถื้อหุ้นในการถามค าถาม 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ ยอดรายไดแ้ละก าไรของบริษทัท่ีตั้งอยูบ่นเกาะเคยแ์มนจะเป็น
ยอดของบริษทั ปตท.สผ. ดงันั้นขอความอนุเคราะห์ท่านผูถื้อหุน้ศึกษาเพิ่มเติม
ในรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ.  

นายวสันต์ พลิาวนั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ใหค้วามเห็นวา่ หลงัจากรับฟังการช้ีแจงประเด็นเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนัแลว้
คิดวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดมี้ความมุ่งมัน่ และมีความจริงใจท่ีจะ
ช้ีแจงใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบ โดยคิดวา่การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในอดีต เกิดจากบุคคล 
ไม่ใช่กระบวนการ ดงันั้น ปตท. มีหนา้ท่ีสอบสวนผูท่ี้กระท าผดิต่อไป และขอ
เป็นก าลงัใจใหค้ณะกรรมการในช้ีแจง 
นอกจากน้ีขอเร่งรัดเร่ืองเวลา เน่ืองจากยงัคงเหลือวาระอีกถึง 5 วาระ 

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 1 อีก
หรือไม่  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก จึง
ขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2559
รับทราบแผนการด าเนินงานในอนาคต และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 2,269,700,880 99.9251 
2.  ไม่เห็นดว้ย 2,103 0.0001 
3.  งดออกเสียง 1,682,002 0.0741 
4. บตัรเสีย 15,532 0.0007 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 230,484,975 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

เรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 
 จากผลการด าเนินงานปี 2559 ปตท. มีก าไรสุทธิ 94,609 ลา้นบาท   
 โดยไดจ้ดัสรรเป็นส ารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั จ านวน 29 ลา้นบาท  
 ส าหรับส ารองตามกฎหมาย ปตท. ไดจ้ดัสรร ครบร้อยละ 10 ของทุน 
    จดทะเบียนบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้   
 จากผลการด าเนินงานปี 2559 ซ่ึง ปตท.  มีก าไรสุทธิ 94,609 ลา้นบาท หรือคิด 
     เป็น 32.68 บาทต่อหุน้  
 คณะกรรมการ ปตท. จึงไดเ้สนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน              
     ปี 2559 ในอตัรา 16.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 49.0 ของก าไร 
     สุทธิซ่ึงสูงกวา่อตัราเฉล่ียในอดีต เน่ืองจาก :  

 ผลการด าเนินงานของ ปตท. ไดก้ลบัเขา้สู่สภาวะปกติ  
 ประกอบกบั ปตท. มีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็  

  เงินปันผลดงักล่าว คิดเป็นอตัราผลตอบแทน (Dividend Yield) ท่ีร้อยละ 4.3 
เทียบกบัราคาหุน้ ปตท. ณ ส้ินปี 2559 (372 บาทต่อหุน้) 

  เงินปันผล 16 บาท แบ่งเป็น : 
- เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับคร่ึงแรกของปี 2559 ในอตัรา 6.00 บาท

ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 17,138 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท.ไดจ่้ายใหก้บั
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือ 16 กนัยายน 2559 

- เงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2559 จะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของ ปตท. 
ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ในอตัรา 10.00 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 28,563 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2560 

   การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวฯ  จะจ่ายจากก าไรสะสมจากกิจการท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บไม่ตอ้งถูกหกัภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสีย
ภาษี 

   ณ 31 ธ.ค. 2559 ปตท. (งบเฉพาะกิจการ) มีก าไรสะสม 380,087 ลา้นบาท 
ซ่ึงเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลได ้
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ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมี
ค าถาม ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน 
ผูถื้อหุน้ 

 

สอบถามและใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. ก าไรสะสมจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ กิจการท่ี ปตท.

ไปลงทุนสามารถแยกออกเป็นสองส่วนไดห้รือไม่ หากสามารถแยกไดค้วร
น าก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมไปใชใ้นการขยายธุรกิจ และน า
ก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม แมจ้ะ
ไม่ตอ้งเสียภาษี แต่ผูถื้อหุน้ก็ไม่สามารถเครดิตภาษีคืนจากเงินดงักล่าวได ้ 

2. การจ่ายเงินปันผลควรจ่ายท่ีร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เน่ืองจากผูถื้อหุน้บาง
รายไม่มีเงินไดท่ี้มาจากรายไดป้ระจ า การใชจ่้ายในชีวติประจ ามาจากเงินปัน
ผล 

ประธานฯ 

 

เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการขอรับประเด็นการจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราร้อยละ 60 
ของก าไรสุทธิไปพิจารณาต่อไป และ เรียนเชิญประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูต้อบค าถาม
ในประเด็นดงักล่าว 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

 

 

เรียนช้ีแจงวา่ ก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ ก าไรจาก
กิจการท่ีไปลงทุนนั้นแยกออกจากกนั ส าหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรจากกิจการ BOI เน่ืองจากสิทธิประโยชน์ทางภาษียงัไม่ส้ินสุด หากไม่ใช้
สิทธิดงักล่าวน้ีก่อนวนัส้ินสุดการใชป้ระโยชน์ทางภาษี ก็จะไม่สามารถใชสิ้ทธิ
ประโยชน์น้ีต่อไปได ้อยา่งไรก็ดี ขอรับประเด็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
กิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปพิจารณาต่อไป 

Mr. Basant Kumar Dugar 
ผูถื้อหุน้  

ใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1. การจดัสรรผลก าไรนอกจากพิจารณากระแสเงินสดแลว้ ควรพิจารณาสัดส่วน

ของผูถื้อหุ้นดว้ย รวมทั้งพิจารณาจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล  
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนกัลงทุนต่างชาติเพื่อส่งเสริมใหมี้นกัลงทุน

ต่างชาติเพิ่มมากข้ึน นกัลงทุนเหล่านั้นจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน
จ านวนท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย คืนจากรัฐบาลในประเทศของนกัลงทุน ทั้งน้ี 
เป็นไปตามความร่วมมือทางภาษีระหวา่งรัฐบาล  

ประธานฯ  สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 2 อีก
หรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ 
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 อตัรา 16.00 บาทต่อ
หุน้ แบ่งเป็น 

 -   เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี  
2559 ในอตัรา 6.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร จาก
ก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือ 16 กนัยายน 2559 

 -   เงินปันผลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ในอตัรา  
10.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ซ่ึงเป็นก าไรจาก
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีอยูร่ะหวา่งใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี 
โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนั
ก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 129,079  หุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,271,490,159 99.9982 
2.  ไม่เห็นดว้ย 13,103 0.0006 
3.  งดออกเสียง 17,902 0.0008 
4. บตัรเสีย 8,432 0.0004 
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ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 
ท่าน ดงัน้ี 
 1.  พล.อ.ท.บุญสืบ  ประสิทธ์ิ       เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ        เป็นกรรมการ 
 3.  นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ           เป็นกรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   
โดยในปีน้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน  ไดแ้ก่ 

1. นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์
2. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ 
3. นายวชิยั อศัรัสกร 
4. นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  
5. นายธรรมยศ ศรีช่วย 

   เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอเชิญกรรมการทั้ง  5   
      ท่าน ท่ีครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ี   
      ออกจากห้องประชุม  จนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หมวด 4 ขอ้ 32 ก าหนดวา่  

กรรมการของ ปตท. ใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน   
เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

  ขอให ้นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
นายชาญวทิย์ อมตะมาทุชาติ     
กรรมการสรรหา 

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล 

ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็น กรรมการ ปตท.   
ตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงปรากฏวา่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา  

 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติั
เหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.  

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย คุณสมบติั ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอยา่ง
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ครบถว้น  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยคุณสมบติั 
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจฯ และประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยรายช่ือทั้งหมดไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจแลว้ 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  จ  านวน  5  ท่าน และน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
โดยกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดข้องด
ออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง 

 รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  
มีดงัน้ี  
1.     นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้น การ
บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ / กฎหมาย / และเป็นบุคคลในบญัชี
รายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลงัจดัท าข้ึน (Director’s Pool ของ
กระทรวงการคลงั) 

2.     พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ  ขา้ราชการบ านาญ  เป็นผูมี้ความสามารถ
ทางดา้น การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ/วศิวกรรมเคร่ืองกล-
อากาศยาน/รัฐศาสตร์/ และเป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลงัจดัท าข้ึน (Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั)  

3.     นายวชิยั อศัรัสกร รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย และรอง
ประธานกรรมการองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) เป็นผูมี้
ความสามารถทางดา้น การบริหารจดัการ การตลาด/  พลงังาน 
ปิโตรเลียม วศิวกรรมศาสตร์/ ธุรกิจระหวา่งประเทศ/ การบญัชีและ
การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ และเป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลงัจดัท าข้ึน (Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั) 

4.     นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เป็นผูมี้
ความสามารถทางดา้น การบริหารจดัการ/การเงิน /การคลงั/ รัฐศาสตร์/ 
และเป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลงัจดัท าข้ึน 
(Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั) 

5.     นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลดักระทรวงพลงังาน  เป็นผูมี้ความสามารถ
ทางดา้น การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ/ พลงังาน/
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วศิวกรรมศาสตร์/ บุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลงั
จดัท าข้ึน (Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั) 

  ทั้งน้ี ปตท. ไดแ้นบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไป  
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

 โดยบุคคลตามล าดบัท่ี 1 ถึง 5 คือ  นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ พล.อ.ท.บุญสืบ 
ประสิทธ์ิ นายวชิยั อศัรัสกร  นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  และ นายธรรมยศ  
ศรีช่วย เป็นกรรมการท่ีครบวาระและไดรั้บเลือกให้เสนอช่ือเป็นกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 3 
หรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ จึงขอใหผู้ถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ ตามรายช่ือท่ีเสนอ
ขา้งตน้ จ านวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามล าดบั 

มติทีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง จ  านวน 5 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ี 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  (1) นายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,251,167,964 99.1026 
2.  ไม่เห็นดว้ย 20,212,036 0.8898 
3.  งดออกเสียง 173,454 0.0076 
4.  บตัรเสีย 300 0.0000 

 

(2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,258,152,011 99.4100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 13,201,144 0.5812 
3.  งดออกเสียง 200,099 0.0088 
4.  บตัรเสีย 500 0.0000 
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 (3) นายวชิยั อศัรัสกร กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,251,147,380 99.1016 
2.  ไม่เห็นดว้ย 20,215,086 0.8899 
3.  งดออกเสียง 185,288 0.0082 
4.  บตัรเสีย 6,000 0.0003 

  
 (4) นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,230,192,110 98.1792 
2.  ไม่เห็นดว้ย 41,154,138 1.8117 
3.  งดออกเสียง 207,506 0.0091 
4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

 
(5)  นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,266,455,126 99.7755 
2.  ไม่เห็นดว้ย 4,904,822 0.2159 
3.  งดออกเสียง 179,006 0.0079 
4.  บตัรเสีย 14,800 0.0007 

  หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม อีกจ านวน  24,158  หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2560 
ประธานฯ  เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  

ดงัน้ี 
 1. นายบุญทกัษ ์หวงัเจริญ        เป็นประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
        2. นายสมศกัด์ิ  โชติรัตนะศิริ   เป็นกรรมการ 
        3. นายสมชยั  สัจจพงษ ์    เป็นกรรมการ 
ขอให ้นายบุญทกัษ ์หวงัเจริญ  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายบุญทกัษ์ หวังเจริญ   
ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนใชแ้นวปฏิบติัเดิมในการพิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. ประจ าปี 2560 
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 2560 เท่ากบัปี 2559 ดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2560 
 กรรมการ ปตท.  ประกอบดว้ย 

     -  ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาทต่อท่านเท่ากบัอตัราเดิม 
     -  เบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม   คร้ังละ  50,000  บาท  

       เท่ากบัอตัราเดิม โดยจ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกินปีละ 15 คร้ัง 
    เบ้ียประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง                 

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

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

       -   ก าหนดเบ้ียประชุม คร้ังละ 24,000  บาท เฉพาะกรรมการท่ี
          เขา้ประชุม 

       -   ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ 
          คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัรา  
          ร้อยละ 25 

 2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2560 
  ก าหนดเงินโบนสัใหส้ะทอ้น  และเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ  หรือ 

 ก าไรสุทธิของ ปตท.  เท่ากบัร้อยละ 0.05  ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
 โดยค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  แต่ก าหนดวงเงินสูงสุด   
 ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี  เท่ากบัอตัราเดิม และประธาน 
 กรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมี
ค าถาม ค าตอบ และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้  

ขอถามเก่ียวกบัวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ดงัน้ี 
1. ขอสอบถามวา่ในการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ท่ีระบุวา่ตอ้งเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (คนร.) พิจารณาเห็นชอบนั้น แต่เน่ืองจาก 
คนร. เป็นหน่วยงานภาครัฐ เหตุใดจึงไม่เป็น คนร. เสนอช่ือบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมมาท่ี ปตท.  นอกจากน้ีเหตุใดในขอ้บงัคบับริษทั จึงไม่ระบุอ านาจ 
คนร. ในการแต่งตั้งกรรมการ  

2. ปตท. เป็นทั้งรัฐวสิาหกิจและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมี
กฎหมายเก่ียวขอ้งหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัมหาชน พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐวสิาหกิจ จึงขอ
สอบถามในแง่ของการปฏิบติัเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ วา่ควรปฏิบติัตาม
กฎหมายใดเป็นล าดบัแรก  

3. ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการแทนนายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่มแลว้หรือไม่ 
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ประธานฯ ช้ีแจงดงัน้ี   
1. ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทุกฉบบั และนอกจากกฎหมายแลว้ยงัตอ้ง   
ปฏิบติัตามระเบียบอ่ืนๆ เช่น ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
เป็นตน้ ทั้งน้ี หากมีการตั้งบรรษทัวสิาหกิจแห่งชาติ ท่ีท างานตามเจตนารมณ์ท่ี
ตั้งข้ึน ปัญหาการปฏิบติัตามขอ้กฎหมายหลายฉบบัอาจจะหมดไป   

2. การเสนอช่ือกรรมการต่อ คนร. ถึงแมไ้ม่ไดร้ะบุในขอ้บงัคบับริษทั ก็เป็น
ระเบียบท่ี ปตท. ตอ้งปฏิบติัตาม (ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2557) โดยรัฐวสิาหกิจตอ้ง
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมต่อ คนร. ก่อนท่ีด าเนินการตามขอ้บงัคบั
บริษทัคือเสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระต่อผูถื้อหุน้ โดยในทางปฏิบติัค่อนขา้ง
เป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และประธาน คนร. ก็คือนายกรัฐมนตรี  

3. ปัจจุบนั ปตท. มีกรรมการครบ 15 ท่านแลว้  

Mr. Basant Kumar Dugar 
ผูถื้อหุน้  

ใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. ขอเสนอใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
และแนะน า สถาบนั International Institute for Management Development 
(IMD) ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงจะช่วยเปล่ียนศูนยต์น้ทุน (cost center) 
เป็น ศูนยก์ าไร (profit center) ได ้

2. เสนอใหป้รับเพิ่มอตัราโบนสัของคณะกรรมการ จากร้อยละ 0.05 ของก าไร 
สุทธิโดยก าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อคนต่อปี เป็นร้อยละ 0.10 
ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อคนต่อปี  เน่ืองจาก 
โบนสัปัจจุบนัอยูใ่นอตัราท่ีนอ้ยเกินไปและ ธุรกิจตอ้งมีการเปิดใจกวา้ง คิด
นอกกรอบ  นอกจากน้ี ขอเสนอใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่
กรรมการในอตัราร้อยละ 50 เน่ืองจากประธานกรรมการถือเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า
ต่อคณะกรรมการ 

3.  เสนอใหก้รรมการ หรือฝ่ายจดัการไปศึกษาเร่ืองการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
จากสถาบนัในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อมีเคร่ืองมือใหม่ๆ ในการด าเนินการ 

4. เสนอใหพ้นกังานท่ีมีอายเุกิน 60 ปี หรือกรรมการท่ีมีอายเุกิน 65 ปีบริบูรณ์
สามารถท างานต่อได ้เพราะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และองคก์รใชต้น้ทุนใน
การพฒันาบุคลากรมา   

5. ขอเสนอใหท้ าประกนัภยัใหก้บัคณะกรรมการ เพื่อเป็นการปกป้องกรรมการใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

6. ขอช่ืนชมท่ี ปตท. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีตั้งอยูท่ี่เกาะเคยแ์มน และ
สนบัสนุนการจดทะเบียนบริษทัท่ีเกาะเคยแ์มนวา่มีประโยชน์ เน่ืองจากช่วยลด
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ภาษี ท าใหบ้ริษทัสามารถท าก าไรน ากลบัมาพฒันาประเทศ ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ขอขอบคุณความเห็นของ Mr. Basant Kumar Dugar ในประเด็น
ต่างๆ ทั้งน้ี ปตท. มีแนวปฏิบติัในเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานทั้งของบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละรัฐวสิาหกิจ 

ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ส าหรับขอ้เสนอแนะขอรับไปพิจารณา และสอบถามวา่มี 
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 4 อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระ
น้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,254,075,739 99.1587 
2.  ไม่เห็นดว้ย 19,022,882 0.8368 
3.  งดออกเสียง 99,829 0.0044 
4.  บตัรเสีย 1,800 0.0001 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 1,646,496 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

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

ขอให ้นายกิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

นายกติติพงษ์  กติยารักษ์   
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2542  

ก าหนดใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) มีหนา้ท่ีตรวจบญัชี ตรวจการรับ 
การใชจ่้าย ฯลฯ และ แสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ส าหรับรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 ส าหรับปี 2560 สตง. ไดเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 4,700,000 บาท 
เท่ากบัปี 2559  ประกอบดว้ยค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 760,000 บาท  
เท่ากบัปีก่อน และค่าตรวจสอบงวดปี  2,420,000 บาท เท่ากบัปีก่อนเช่นกนั 

 

การแต่งตั้ง สตง. เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแลว้ตามล าดบั 
จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
โดยก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี  เป็นเงิน 4,700,000 บาทถว้น  ตามท่ีคณะ
กรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5 หรือไม่ เม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม อนุมติัการแต่งตั้งส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. 
ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นเงิน 4,700,000 บาท (เท่ากบัปี 
2559) ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.  ท่ีได้
พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสม  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,273,384,186 99.9907 
2.  ไม่เห็นดว้ย 107,305 0.0047 
3.  งดออกเสียง 105,436 0.0046 
4.  บตัรเสีย 200 0.0000 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน  396,877 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 
107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่ีการ
แก้ไขเพิม่เติม) และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ 
บริษัท ปตท. น า้มันและการค้าปลกี จ ากดั (PTT Oil and Retail Business 
Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า 
PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต 

 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงขอ้มูลดงัน้ี 
วาระน้ี ปตท. ตอ้งการด าเนินการใน 2 รายการ ดงัน้ี 
 รายการท่ี 1 การปรับโครงสร้าง ปตท. โดยการโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์

และหน้ีสินของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั และหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ บริษทั 
ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and Retail Business Company 
Limited) (PTTOR) ซ่ึงรายการน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา 107(2)ก ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 รายการท่ี 2 รายการ IPO ไดแ้ก่ แผนการ IPO ของ PTTOR ซ่ึงรวมการเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท.  แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีท า
ให ้PTTOR มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ และการน า PTTOR เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ใน
อนาคต 

ทั้งน้ีตามท่ีประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมแลว้วา่ไดมี้การแกไ้ขระเบียบวาระท่ี 6 น้ี 
โดยในส่วนของรายการท่ี 1 การปรับโครงสร้าง ปตท. ยงัคงเป็นรายการท่ีเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเหมือนเดิม  แต่ในส่วนของรายการท่ี 2 
รายการ IPO ไดแ้กไ้ขจาก พิจารณาอนุมติัเป็นรับทราบ 
การด าเนินการทั้ง 2 รายการดงักล่าว มีเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน ดงัน้ี 
1. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรี

ธุรกิจน ้ามนั ซ่ึงภาครัฐไดว้างแนวทางและด าเนินการเปิดเสรีธุรกิจน ้ามนั
อยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัหาน ้ามนั ท าใหปั้จจุบนัประเทศไทยมีก าลงัการกลัน่น ้ามนัส าเร็จรูป
สูงกวา่ปริมาณความตอ้งการในประเทศ มีผูค้า้มาตรา 7 เพิ่มข้ึนมากกวา่ 40 
ราย ท าใหป้ระชาชนมีทางเลือกและไดรั้บการบริการท่ีดีมากข้ึน  
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อีกทั้ง การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO เป็นการด าเนินการตาม
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ในหมวด 6 
วา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 วรรค 2 ท่ีบญัญติัไวว้า่ “รัฐต้องไม่
ประกอบกิจการท่ีมลีักษณะเป็นการแข่งขนักับเอกชน เว้นแต่กรณีท่ีมคีวาม
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม การจัดให้มสีาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ” 

2. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO จะช่วยสร้างความชดัเจนใน
โครงสร้างของ ปตท. ซ่ึง PTTOR จะถูกจดัตั้งเป็นบริษทั Flagship ในการ
ด าเนินธุรกิจน ้ามนัและคา้ปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต นอกจากน้ี ปตท. 
จะน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะช่วยสร้างความ
ชดัเจนและโปร่งใสในสายตาของสาธารณชน เน่ืองจากจะมีการเปิดเผย
ขอ้มูลผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากข้ึน ตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

3. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO จะท าใหมู้ลค่าของธุรกิจน ้ามนั
และคา้ปลีกสะทอ้นถึงศกัยภาพธุรกิจท่ีเป็นเอกชนอยา่งแทจ้ริง เพิ่มความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ เพิ่มโอกาสในการเสาะแสวงหาบุคลากรและ
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะในธุรกิจคา้ปลีก 

4. ธุรกิจน ้ามนัและคา้ปลีกของ ปตท. ในปัจจุบนัมีการสนบัสนุนและสร้าง
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (SME) เป็นพนัธมิตรทางการคา้ โดยขอ้มูล ณ เดือน
ธนัวาคม 2559 สถานีบริการน ้ามนัในประเทศของ ปตท. กวา่ 1,530 สาขา
นั้นเป็นของ SME ร้อยละ 83 และจ านวนร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในประเทศ
กวา่ 1,667 สาขาเป็นของ SME ร้อยละ 90 และยงัมีพนัธมิตรทางการคา้อีก
มากมายในสถานีบริการน ้ามนัท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ดงันั้น เม่ือ PTTOR 
มีความคล่องตวัและศกัยภาพการลงทุนเพิ่มมากข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 
จะมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกบั  PTTOR และสร้าง
งานสร้างอาชีพใหค้นไทยไดม้ากข้ึน 

5. การจ าหน่ายหุ้น PTTOR ท่ี ปตท. ถืออยู ่ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะท าให ้
ปตท. มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน  

6. การน า PTTOR เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะช่วยกระตุน้และ
ส่งเสริมตลาดทุนไทยและช่วยเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อภาระหน้ีสาธารณะของภาครัฐ 

 

 ตามโครงสร้างปัจจุบนัของ ปตท. หน่วยธุรกิจน ้ามนัอยูภ่ายใตก้ลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
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 การปรับโครงสร้าง ปตท. ในคร้ังน้ี จะเป็นการโอนหน่วยธุรกิจน ้ามนัพร้อม
กบัหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปัจจุบนัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยธุรกิจ
น ้ามนั ไดแ้ก่ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPP), บริษทั บริการ
เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS), บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 
จ  ากดั (TLBC), บริษทั บริการน ้ามนัอากาศยาน จ ากดั (IPS), บริษทั ขนส่ง
น ้ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT), บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PAT), 
PTT Oil Myanmar Company Limited (PTT Oil Myanmar), PTT (Cambodia) 
Limited (PTTCL) และ PTT (Lao) Company Limited (PTTLAO) ไปท่ี 
PTTOR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ร้อยละ 100 ของ ปตท. ยกเว้นในส่วนของหุ้นของ 
PetroAsia (Sanshui) (PA Sanshui), PetroAsia (Maoming) (PA Maoming) 
และ Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL)  เน่ืองจากอยู่ระหว่างการด าเนินการปิด
กิจการ  

 มูลค่าการโอนกิจการรวมเป็นเงิน 121,952.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาท่ี
สมเหตุสมผลตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 ส าหรับ บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRM), บริษทั ปตท. 
บริการธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRS), PTT Philippines Corporation (PTTPC), 
PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ FST Aviation Services 
Limited (FST) นั้น เป็นบริษทัท่ี PTTOR ถือหุน้อยูแ่ลว้ในปัจจุบนัจึงไม่ตอ้งมี
การโอน ทั้งน้ี ยกเวน้ในส่วนของบริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
(OGPS) เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติไม่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจน ้ามนั PTTOR จึงจะโอนขายหุ้นท่ีถืออยูใ่น OGPS ใหก้บับริษทัใน
กลุ่มของ ปตท.  

 ภายหลงัการโอนกิจการ รวมถึงหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง จาก ปตท. ไปยงั 
PTTOR ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน (“แบบ filing”) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
หลงัจากท่ี แบบ filing มีผลบงัคบัใช ้ก็จะท าการ IPO และน า PTTOR เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 ภายหลงัรายการ IPO ปตท. ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ PTTOR โดย  
 ปตท. มีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุน้ใน PTTOR อยา่งนอ้ย ร้อยละ 45 

ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
 ปตท. และหน่วยงานของรัฐถือหุน้ใน PTTOR ต ่ากวา่ ร้อยละ 50 ของทุน

จดทะเบียนช าระแลว้ 
  จ  ากดัสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วทั้งหมดไม่เกิน ร้อยละ 25 และไม่    
    เกินร้อยละ 3 ต่อราย 
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 เพื่อรักษาสิทธิผูถื้อหุน้ของ ปตท. จึงพิจารณาเห็นชอบใหมี้การเสนอขายหุ้น  
   IPO ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ ปตท. เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ 
   ทั้งหมดท่ีจะเสนอขายใน IPO แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีท าให ้PTTOR มี 
   หนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ  
 ปตท. และ PTTOR จะวางแผนและก าหนดหลกัเกณฑก์ารกระจายหุน้ เพื่อให้

มัน่ใจวา่หุน้ของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอยา่ง
ทัว่ถึง  

จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึง
ประกอบดว้ยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษทั ปตท. 
น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั โดยท่ีการโอนกิจการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ปตท. ไดรั้บ
การอนุมติัและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จาก
ส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ตามท่ี
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้ และพิจารณาและอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการ  ปตท. หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอ านาจใน
การเจรจาและพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และใหมี้อ านาจในการลง
นามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอ่ืนๆ รวมถึงการ
กระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นกบักิจการขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการตาม
การปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จส้ิน 

นอกจากน้ี ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบความเป็นไปไดข้องแผนการเสนอขาย
หุน้สามญัของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ซ่ึงรวมถึงการเสนอขาย
หุน้สามญัของ PTTOR ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ ปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้ 
แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีท าให ้PTTOR มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
(Preferential Share Offering) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอนาคต โดย ปตท. จะด าเนินการรับฟังความเห็น
ของส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกบัประเด็นการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน
ไปด าเนินการต่อไป 

ส าหรับการลงมติส าหรับระเบียบวาระท่ี 6 นั้นตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้คิดเห็นสรุปได ้ดงัน้ี 

นายสถิตพงษ์ เงางาม 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอสอบถามวา่ เม่ือผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัการปรับโครงสร้างในท่ีประชุมวนัน้ีแลว้ 
การโอนกิจการจะมีผลในทนัทีเลยหรือไม่ 

นายณพวุฒิ บุญศิริ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอสอบถามวา่ หากการโอนกิจการเสร็จแลว้ จะมีโอกาสท่ีไม่ไดหุ้น้ IPO ของ 
PTTOR หรือไม่  

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ หากผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้ ก็ยงัไม่มีผลใหโ้อนกิจการทนัที เน่ืองจาก 
ยงัตอ้งมีการด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบต่างๆ อีก 
เพราะฉะนั้นคงตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงกวา่จะมีผลใหด้ าเนินการโอนกิจการ 
และขอเชิญประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงผูถื้อหุน้
เพิ่มเติม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 เขา้ใจวา่ ค  าถามในส่วนของโอกาสท่ีจะไม่ไดหุ้น้ IPO นั้น หมายถึงวา่ภาย

หลงัจากท่ีไดมี้การโอนกิจการแลว้ จะมีโอกาสท่ีไม่มีการท า IPO หรือขาย
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือไม่ ขอเรียนท่านผูถื้อหุน้วา่ ทุกการ
ด าเนินการมีขั้นตอนตามท่ีท่านประธานฯไดเ้รียนช้ีแจงไปแลว้ กล่าวคือ 
การโอนกิจการจะมีขั้นตอนท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานราชการต่างๆ 
และการท า IPO ก็มีกระบวนการต่างๆ ท่ีตอ้งด าเนินการก่อนดว้ยเช่นกนั 

 ทั้งน้ี นอกเหนือจากขั้นตอนต่างๆ นั้น ขอเรียนท่านผูถื้อหุ้นเป็นขอ้มูลวา่ 
กระบวนการ IPO ยงัข้ึนกบัสภาวะตลาดดว้ย ซ่ึงสภาวะตลาดบางคร้ังก็
อาจจะมีความไม่เหมาะสมในการท า IPO เช่นเดียวกบัการท า IPO ของ
บริษทัอ่ืนๆ และยงัมีขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีตอ้งน ามาประกอบในการพิจารณา
ท า IPO ดว้ย 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัต่อไปน้ี 
1. ธุรกิจ non-oil ในส่วนของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน (Amazon) นั้น การ

กล่าวถึง SME นั้นหมายความวา่ ปตท. ไม่ไดล้งทุนและเป็นเจา้ของร้อยละ 
100 แสดงวา่ เป็นการด าเนินธุรกิจในลกัษณะแฟรนไชส์ใช่หรือไม่  

2. เม่ือ ปตท. เป็นเจา้ของแบรนด ์Amazon เหตุใด ปตท. จึงไม่ด าเนินกิจการ 
เองดว้ย เทียบกบัทางเซเวน่อีเลฟเวน่ท่ีเป็นแฟรนไชส์ของต่างประเทศ แต่
บริษทัก็จะท าธุรกิจโดยลงทุนเองอยา่งนอ้ยก็ประมาณร้อยละ 50 และจะ
เป็นแฟรนไชส์ประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงตนเห็นวา่ การท าธุรกิจโดยการลงทุน
เองนั้นน่าจะไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ จึงขอทราบเหตุผลท่ี ปตท. ไม่ลงทุน
เอง  
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3. การท่ี ปตท. จะแยกกลุ่มธุรกิจบางส่วนเพื่อไปให้อยูก่บั  PTTOR นั้น 
PTTOR เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งแลว้ใช่หรือไม่ และหลงัจากการแยก
ธุรกิจออกไปให้อยูก่บั PTTOR สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนผูถื้อหุน้ของ 
ปตท. จะคงเหลืออยูเ่ท่าไหร่ 

4. หลงัจากการแยกธุรกิจออกไปใหอ้ยูก่บั PTTOR ธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลกัของ 
ปตท. จะยงัมีธุรกิจใดเหลืออยูบ่า้ง 

5. เน่ืองจากทาง PTTOR ไดด้ าเนินการเพื่อท่ีจะเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ กา้วหนา้มาสมควรแลว้ ไดมี้การตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน
เรียบร้อยแลว้ใช่หรือไม่ เพื่อด าเนินการยืน่แบบ filing 

นายสุพจน์ พงศ์กดิาการ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ การท่ีจะกระจายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 
นั้น เป็นอตัราท่ีนอ้ยไป จึงอยากจะใหพ้ิจารณากระจายให้กบัผูถื้อหุน้เดิมใน
อตัราท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 เพื่อท่ีจะใหไ้ดเ้ป็น 10 หุ้นเดิมได ้1 หุน้ใหม่ของ 
PTTOR 

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ ธุรกิจ LPG ทั้งการขายส่งและขายปลีก จะไปอยูท่ี่ PTTOR 
ทั้งหมดหรือเปล่า 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัต่อไปน้ี 
 ในส่วนของแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นป๊ัมท่ีเป็น non-oil ก็คืออยา่งเช่น Amazon 

หรือกิจการร้านคา้อ่ืน ๆ โดย Amazon เป็นแบรนดท่ี์ ปตท. สร้างและ
พฒันาข้ึนมาเอง แต่ในขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟ Amazon จะเป็นในรูปแบบ
ของแฟรนไชส์ใหเ้อกชนหรือ SME มาขออนุญาตเปิดด าเนินการ โดย ปตท. 
ช่วยบริหารจดัการหรือด าเนินการส่งเมล็ดกาแฟให ้อีกทั้ง ช่วยในการ
สนบัสนุนใหร้้านกาแฟดงักล่าวเกิดข้ึนได ้ในขณะท่ีร้านคา้อ่ืน เช่น ซาลาเปา
ฮัว่เซ่งฮง หรือ เยน็ตาโฟต่างๆ เป็นกิจการของ SME เอง เพียงแต่มาเปิด
กิจการในสถานีบริการของ ปตท. เพราะฉะนั้น ปตท.ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจ 
Non-oil ทั้งหมด 

 ในส่วนของค าถามวา่  ท าไม ปตท.ไม่ท าธุรกิจ Amazon เองทั้งหมด ปตท.มี
บทบาททั้งสองบทบาทในหลายกิจการต่างๆ คือ เป็นทั้งรัฐวสิาหกิจและ
เอกชน การท่ี ปตท. ช่วยกระจายใหมี้โอกาสทางธุรกิจส าหรับรายยอ่ย หรือ 
SME นั้น ก็เป็นอีกหน่ึงบทบาทท่ี ปตท. สามารถช่วยประเทศในการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจออกไปเป็นวงกวา้ง นอกเหนือจากนั้น ภาระการลงทุนจะ
ไม่ไดต้อ้งเป็นภาระท่ี ปตท. ท่ีเดียว 

 ในส่วนของผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ปตท. ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจน ้ามนัและคา้ปลีกท่ี ปตท. ถืออยู ่และจะโอนไปท่ี PTTOR ซ่ึงเป็น
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บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งแลว้ และ ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 โดยในวนัท่ี
โอนกิจการนั้น การโอนขายกิจการเหล่าน้ีรวมถึงสิทธิ ทรัพยสิ์น และหน้ีสิน
ต่างๆ โดยส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ PTTOR จะมีการเพิ่มทุนเพื่อรับซ้ือทรัพยสิ์น
เหล่าน้ี และจะน าเงินท่ีเพิ่มทุนจาก ปตท. คืนกลบัมาจ่าย ปตท. เป็นค่า
ทรัพยสิ์นดงักล่าว เพราะฉะนั้นส่วนผูถื้อหุน้ ปตท. จะไม่ไดรั้บผลกระทบ 
แต่อาจจะมีการเปล่ียนโครงสร้างงบดุลของบญัชีเฉพาะการเงินทางบญัชีของ 
ปตท.  และเม่ือท าการ IPO ส่วนท่ีจะไป IPO ก็จะลกัษณะคลา้ยกนั คือ จาก
เดิมเป็นการถือหุ้นใน PTTOR ร้อยละ100 ก็จะเป็นการรับเงินกลบัมาส่วน
หน่ึงเน่ืองจากการลดสัดส่วนถือหุน้ใน PTTOR  

 ในส่วนของธุรกิจหลกัท่ีเหลือของ ปตท. นั้น ปตท. ยงัมีธุรกิจหลกัท่ี
ด าเนินการเอง คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจท่ีบริหารจดัการระบบท่อก๊าซ 
และธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ (ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายน ้ามนั) อีกทั้งยงัเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน flagship company ทั้งหลายก็คือ ทั้งธุรกิจส ารวจและ
ผลิต โรงกลัน่ ปิโตรเคมี และ PTTOR ดว้ย ซ่ึงเป็นการกระจายการด าเนิน
ธุรกิจในระดบัต่อไปท่ีเป็น flagship company ท่ีมีความคล่องตวัมากข้ึน โดย
จะเห็นประโยชน์จาก flagship company ต่างๆ ท่ีมีอยูภ่ายใต ้ปตท. น้ี ก็จะมี
การบริหารท่ีมีความเป็นอิสระในระดบัหน่ึงแลว้ก็จะมีการเจริญเติบโตท่ีมาก
ข้ึน 

 ในส่วนของการศึกษาและแต่งตั้งท่ีปรึกษานั้น ปตท.ไดศึ้กษาเร่ืองน้ีเป็นการ
ภายใน มาตั้งแต่ช่วงปี 2557  และมีการตั้งคณะท่ีปรึกษาในหลายๆ ดา้นเพื่อ
ศึกษารายละเอียดตั้งแต่ช่วงกลางปีท่ีแลว้เป็นตน้มา ไม่วา่จะเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงก็มีอยู ่4-5 รายดว้ยกนั ท่ีปรึกษาทาง
บญัชีภาษี และท่ีปรึกษาดา้นประชาสัมพนัธ์และดา้นต่างๆ โดยสรุป ไดมี้การ
แต่งตั้งท่ีปรึกษามาตั้งแต่ช่วงกลางปีท่ีแลว้ โดยไดมี้การศึกษาเร่ืองน้ีอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ อีกทั้งยงัไดมี้การแต่งตั้ง บริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั 
จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นกบัผูถื้อหุน้ ในส่วน
ของการกระจายหุ้นใหก้บัผูถื้อหุน้ ปตท. ท่ีก าหนดไวใ้นอตัราร้อยละ 5 นั้น 
เน่ืองมาจากการท่ี ปตท. ตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ของ ปตท.มีโอกาสไดมี้สิทธิใน
การจองซ้ือหุน้ PTTOR ในกรณีท่ีมีการท า IPO ได ้แต่ในขณะเดียวกนั ปตท. 
ก็ยงัมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจะกระจายหุน้ออกไปเกินคร่ึงหน่ึง โดย ปตท. 
จะถือหุน้ใน PTTOR ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงคือ อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 45-50 
ขณะเดียวกนัก็เกรงวา่จะมีส่วนราชการอ่ืนเขา้ถือหุ้น PTTOR ดว้ย ซ่ึงหากถือ
รวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละ 50 ก็จะท าให ้PTTOR กลบัมาเป็นรัฐวสิาหกิจอีก  
เพราะฉะนั้นสัดส่วนร้อยละ 5 น่าจะเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับผูถื้อหุน้
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เดิมซ่ึงมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้เดิมของ ปตท. อยูด่ว้ย อยา่งไรก็ตาม 
นอกจากสิทธิท่ีท่านผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บแลว้ ผูถื้อหุน้เดิมก็สามารถท่ีจะจอง
ซ้ือหุน้ IPO ไดด้ว้ย และขอเชิญนายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกิจน ้ามนั ช้ีแจงผูถื้อหุน้ในส่วนของธุรกิจ LPG 

นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจงวา่ ในส่วนของธุรกิจ LPG ทั้งการคา้ปลีกและคา้ส่งกบัผูค้า้รายใหญ่
นั้น จะโอนไปอยูก่บั PTTOR ยกเวน้ในส่วนท่ีขาย LPG ออกมาจาก ปตท. ใน
ฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตก็คือจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในส่วนท่ี ขาย LPG ออกจาก
โรงกลัน่ก็จะยงัอยูก่บัแต่ละโรงกลัน่ โดยสรุปคือ การขาย LPG ออกจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติจะยงัอยูท่ี่ธุรกิจก๊าซของ ปตท. และในส่วนท่ีขาย LPG ออกจาก
โรงกลัน่ก็จะอยูท่ี่แต่ละโรงกลัน่ แต่ในส่วนการขาย LPG ทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง 
เพื่อไปถึงผูบ้ริโภคนั้นจะโอนไปอยูก่บั PTTOR 

นายพฤฒิพนัธ์ุ ฉายากุล 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอสอบถามวา่ ปัจจุบนั PTTOR เป็นรายไดข้อง ปตท.  ถา้โอนกิจการไปให ้
PTTOR แลว้ โครงสร้างของรายไดค้งเปล่ียนไป จึงอยากทราบวา่จะมีผลกระทบ
กบังบการเงินของปตท. ในส่วนไหน โดยจะมีบรรทดัไหนหายไป หรือบรรทดั
ไหนบวกข้ึนมาแทนหรือไม่ 

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามเพิ่มเติมวา่ ถา้ขาย LPG จากโรงกลัน่ใหผู้ค้า้ตามมาตรา 7 ก็แสดง 
วา่ ผูค้า้ตามมาตรา 7 ก็จะซ้ือจาก ปตท. โดยไม่ไดซ้ื้อจาก PTTOR ถูกตอ้งใช่
หรือไม่ 

ประธานฯ ขอเชิญนายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกิจน ้ามนั
ช้ีแจงผูถื้อหุ้นในส่วนของธุรกิจ LPG เพิ่มเติม และขอเชิญประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารการเงินช้ีแจงผูถื้อหุน้ในส่วนของงบการเงินของ ปตท. 

นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจงวา่ ผูค้า้ตามมาตรา 7 ก็สามารถซ้ือจากโรงกลัน่ได ้ในขณะเดียวกนั 
PTTOR ก็สามารถซ้ือล็อตใหญ่จากโรงกลัน่แลว้ก็ขายต่อใหก้บัผูค้า้ตามมาตรา 7 
ไดด้ว้ย 

นางนิธิมา เทพวนังกูร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
การเงิน 

เรียนช้ีแจงวา่ ในเร่ืองผลกระทบต่องบการเงินของ ปตท.นั้น ในขั้นตน้ท่ี ปตท. 
ท าการโอนกิจการไปไวท่ี้บริษทั PTTOR ท่ี ปตท. ยงัถือหุน้ร้อยละ 100 เพราะ 
ฉะนั้น ในงบการเงินรวมของ ปตท. จะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั
เลย  เน่ืองจาก ปตท. จะยงัตอ้งจดัท างบการเงินรวม (Consolidated financial 
statements) แบบบวกในแต่ละบรรทดั (line by line) ทุกบรรทดัในงบการเงิน 
อาจมีผลกระทบในรายละเอียดการบนัทึกบญัชีบา้ง กรณีท่ีมีการโอนกิจการใน
มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าทางบญัชี (Book value) ณ วนัโอนกิจการ โดย ปตท. ตอ้ง
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บนัทึกภาระภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการโอนกิจการและในส่วนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ปตท. จะไดรั้บรู้ก าไรจากการโอนกิจการดว้ย  

นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัต่อไปน้ี 
1. เน่ืองจากวา่จะมีการโอนทรัพยสิ์นไปทั้งหมดประมาณหน่ึงแสนกวา่ลา้น

บาท ไดมี้การประเมินไวล่้วงหนา้หรือไม่วา่ ภาษีท่ีมาเก่ียวขอ้งประมาณ
เท่าไหร่ 

2. ในการกระจายหุน้ IPO โดยทางปตท.ไดถื้ออยูร้่อยละ 45 แลว้ก็กระจายมา 
ร้อยละ 55 การท่ีจะกระจายร้อยละ 55 นั้นไดมี้การอธิบายวา่ ใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมของปตท. ร้อยละ 5 ค าวา่ร้อยละ 5 หมายถึงร้อยละ 5 ของอะไรเช่น
สมมติวา่ กระจายหุน้ออกมาโดยเดิมมี 100 หุน้กระจายมา 55 หุน้ออกมา
เหลือ 45 หุ้นอยูท่ี่ ปตท. ร้อยละ 5 น่ีคือร้อยละ 5 ของ 55 หุน้ หรือร้อยละ 5 
ของ 100 หุน้ของ ปตท. ท่ีถืออยูต่ ั้งแต่แรก 

3. เน่ืองจากจะมีกระจายมาใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของปตท. แค่ร้อยละ 5 แลว้ร้อย
ละ 95 ท่ีเหลือ จะกระจายให้กบัใคร อยา่งไร แลว้ท่ีกล่าววา่ตอ้งการท่ีจะ
กระจายหุน้ออกไปทัว่ถึง กระจายไปใหก้วา้งท่ีสุด โดยหลกัในการปฏิบติั
ทัว่ไปในขณะน้ีมิไดเ้ป็นอยา่งนั้น การท่ีให้โบรคเกอร์ หรือ underwriter 
ต่างๆ มาท าหนา้ท่ีกระจายหุ้นมกัจะกระจายหุน้โดยดูจากมูลค่าการซ้ือขาย
หุน้ของโบรคเกอร์เหล่านั้น ถา้ลูกคา้รายใดมีการซ้ือขายมาก ก็จะไดหุ้น้ไป
มาก สุดทา้ยแลว้การกระจายของ ปตท. ก็จะไม่ทัว่ถึงอยา่งท่ี ปตท. ตั้งใจ 
แลว้ ปตท. จะมีขอ้ตกลงกบับริษทัท่ีท าหนา้ท่ีเป็น underwriter เหล่านั้น
อยา่งไรท่ีจะรับประกนัวา่ จะตอ้งมีการกระจายหุน้ใหก้บัประชาชนหรือคน
จ านวนสักก่ีพนัรายอะไรประเภทน้ีหรือไม่ 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามวา่ ในส่วนของโรงบรรจุก๊าซนั้น มีการติดต่อใหเ้ปล่ียนสัญญาซ้ือ
ขายจากเดิมผูข้ายคือ ปตท. ใหเ้ป็น PTTOR อนัน้ีเป็นค าแนะน าท่ีถูกตอ้งใช่
หรือไม่ และทางลูกคา้ควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไร 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ การกระจายหุน้ใหท้ัว่ถึงเป็นนโยบายท่ีอยากจะใหค้นไทยมีโอกาส
ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการน้ี ทาง ปตท. ขอรับขอ้สังเกตในส่วนน้ี  ซ่ึงเรารับทราบ
เช่นกนัวา่แนวปฏิบติัปกติอาจจะเป็นลกัษณะท่ีผูถื้อหุน้กล่าวมา ทั้งน้ี เม่ือไปถึง
ขั้น IPO ก็จะไดมี้การพิจารณาวา่จะมีกระบวนการอยา่งไรท่ีจะสามารถกระจาย
หุน้ใหท้ัว่ถึง แต่โดยเจตนารมณ์แลว้ตอ้งการใหทุ้กภาคส่วนมีโอกาสไดเ้ขา้มาถือ
หุน้ของ PTTOR  และขอเชิญนายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่หน่วยธุรกิจน ้ามนัช้ีแจงผูถื้อหุน้ในรายละเอียด 
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นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 
 ส าหรับเร่ืองการกระจายร้อยละ 5 ก็คือเป็นร้อยละ 5 จากร้อยละ 55 ท่ีจะ

เสนอขายและในส่วนเร่ืองกระบวนการกระจายหุน้ใหไ้ดท้ัว่ถึงนั้น ไดมี้การ
หารือกนัและไดพ้ิจารณาแนวทางปฏิบติัอยูบ่า้งแลว้ เช่น การก าหนดจ านวน
หุน้ขั้นต ่าท่ีผูท่ี้จองน่าจะไดว้า่เป็นเท่าใด ซ่ึงจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วน
ของรายละเอียดต่อไป 

 ในส่วนของเร่ืองการเปล่ียนสัญญาของโรงบรรจุก๊าซ เน่ืองจากธุรกิจโรง
บรรจุก๊าซท่ีจะบรรจุลงถงัแลว้ก็ขายไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรงก็จะเป็นธุรกิจท่ี
จะโอนไปอยูก่บั PTTOR ดงันั้นในแง่ของสัญญาก็จะแค่เปล่ียนคู่สัญญา 
เป็น PTTOR ส่วนเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดต่างๆ จะเหมือนเดิม 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของมูลค่าการโอนกิจการ มูลค่าการโอนท่ีมูลค่า
ประมาณ 121,000 กวา่ลา้นบาทเป็นมูลค่าการโอนประเมิน ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2560 คือหากมีการโอน ณ วนันั้น ก็จะเป็นมูลค่าการโอนท่ีกล่าวมาน้ี อยา่งไรก็
ตามกระบวนการก่อนถึงวนัโอนกิจการนั้นยงัตอ้งมีการขออนุมติัขอความ
เห็นชอบจากส่วนราชการแลว้ก็หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะใชเ้วลา
พอสมควร ดงันั้น ถา้ก าหนดการนั้นไม่เกิดข้ึน กล่าวคือตอ้งมีการเปล่ียนเป็น
เดือนสิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือ ธนัวาคม มูลค่าการโอนก็จะ
เปล่ียนไป เพราะฉะนั้นในประเด็นค าถามเก่ียวกบัภาษีท่ีจะเกิดข้ึน ก็จะข้ึนกบั
ตวัเลขการโอนท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ จึงยงัไม่สามารถใหต้วัเลข ณ ขณะน้ีได ้

นายปารัช วีระพนัธ์ุ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ขอสอบถามวา่ ในปัจจุบนัมีคู่แข่งเขา้มาในตลาดคา้ปลีกน ้ามนั  PTTOR มีก าลงั
ในการต่อสู้กบัคู่แข่งอยา่งไรแลว้ก็จุดแขง็ของ PTTOR มีอะไรบา้ง 

นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจงวา่  ในเร่ืองแนวทางการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีจะเขา้มานั้น โดยแทจ้ริง 
แลว้ธุรกิจน ้ามนัท่ีจะโอนไป PTTOR เป็นธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารแข่งขนัมาระยะ
หน่ึงแลว้ เพราะฉะนั้นวธีิการในการท าธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัของ ปตท. ก็คง
ไม่ไดเ้สนอขายแต่น ้ามนั แต่มีการน าเอาธุรกิจ non-oil เขา้มาเพื่อท่ีจะเสริมการ
ใหบ้ริการผูบ้ริโภคก็เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ การท่ี ปตท. พยายามขยายธุรกิจสถานี
บริการน ้ามนัใหท้ัว่ถึงข้ึน ถา้ผูถื้อหุน้ไดรั้บชมวดีีทศัน์ในช่วงตน้ของการประชุม 
ก็จะเห็นวา่ ปตท. มีโมเดลธุรกิจใหม่ออกมาคือ compact model ท่ีจะสามารถท า
ใหข้ยายการใหบ้ริการธุรกิจใหค้รอบคลุมพื้นท่ีไดม้ากข้ึน 
นอกจากน้ี การท่ี PTTOR  จะมีความคล่องตวัมากข้ึน การขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศก็เป็นอีกหน่ึงการเติบโตของธุรกิจท่ี ปตท. มีความตั้งใจจะท า เพราะ
เม่ือพิจารณาประเทศโดยเฉพาะ CLMV รอบๆ ประเทศไทยก็เป็นประเทศท่ี
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ก าลงัเติบโตถึงแม ้ณ ปัจจุบนัยอดการใชอ้าจจะยงัไม่สูงนกัแต่วา่อตัราการเติบโต
สูงมากเพราะฉะนั้นกลยทุธ์ของ PTTOR ต่อไปก็จะน าโมเดลธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทยไปขยายยงัประเทศต่างๆ ดว้ย ซ่ึงเบ้ืองตน้ ปตท. ได้
เร่ิมตน้มา 2-3 ปีแลว้ และก็ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคของประเทศเหล่านั้น
เป็นอยา่งดี เพราะฉะนั้น โดยหลกัแลว้ PTTOR จะมีความเจริญเติบโตอยู ่2-3 
ดา้นอนัแรกคือ 
1. ธุรกิจน ้ามนัเดิมท่ีท าอยูก่็เติบโตไปพร้อมกบัประเทศ  
2. ธุรกิจ non-oil ถือเป็นธุรกิจใหม่ท่ีเร่ิมขยายแลว้ก็เติบโตมาไดดี้ โดยใน 5-6 ปี

ท่ีผา่นมา มีการเติบโตมากถึงร้อยละ 20 ในแง่ของ EBITDA ก็จะเป็นตวัท่ี
เป็น engine ใหม่ของ PTTOR  

3. ขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ ตั้ง platform ใหม่ไปยงัธุรกิจของ PTTOR ท่ีจะ
ท าใหเ้ติบโตไปในอนาคต 

น.ส. จิรวรรณ เหล่าสินชัย 
ผูถื้อหุน้ 

 

ขอสอบถามวา่ ตามท่ีไดต้อบไปก่อนหนา้น้ี วา่จะมีการกระจายหุน้ออกไปทัว่ถึง 
แต่วา่ในทางปฏิบติั ตอนน้ีคนท่ีจะสามารถได ้IPO ก็เป็นเฉพาะคนท่ีซ้ือขาย
อนัดบัแรก ๆของในโบรคเกอร์นั้น ถา้ประชาชนท่านนั้นไม่ไดมี้การซ้ือขายมาก
ในโบรคเกอร์นั้นจะมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการกระจายหุน้ IPO ใหก้บัประชาชนหรือ
เปล่า 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงวา่ การก าหนดรูปแบบและขอบเขต IPO ยงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงจะท าเป็น
ขั้นตอนต่อไป โดยส่ิงแรกก็คือการโอนกิจการไป แลว้จึงจะยืน่แบบ filng กบั
ส านกังาน ก.ล.ต. หลงัจากยืน่แบบ filng ก็จะเป็นไปตามกติกาของส านกังาน 
ก.ล.ต. ซ่ึง PTTOR ตอ้งมีรายงานงบการเงินแยกดว้ยตวัเองอยา่งนอ้ย 1 ไตรมาส
ดว้ย เพราะฉะนั้นยงัใชเ้วลาอยูพ่อสมควร แต่วา่จะน าความเป็นห่วงของท่านผูถื้อ
หุน้ไปประกอบในการก าหนดรูปแบบในการท่ีจะท า IPO 
ทั้งน้ี ยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินส าหรับการท า IPO ปัจจุบนัมี
เพียงท่ีปรึกษาในส่วนของการปรับโครงสร้าง ปตท. เท่านั้น 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน 
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามเพิ่มเติมวา่ จะเปล่ียนสัญญาซ้ือขาย ปตท. ไปเป็น PTTOR ตอ้ง 
ท าเลยตอนน้ีหรือไม่ 

นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจงวา่ หลงัจากท่ีประชุมน้ีอนุมติัแลว้ ก็จะเร่ิมกระบวนการเปล่ียนสัญญา 
โดยจะตอ้งจดัการใหส้มบูรณ์ทุกสัญญาถึงจะเกิดการโอนกิจการท่ีสมบูรณ์ได ้
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ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้
ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 6 อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้
ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึง
ประกอบดว้ยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ บริษทั ปตท. 
น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTT Oil and Retail Business Company Limited: 
PTTOR) โดยท่ีการโอนกิจการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ปตท. ไดรั้บการอนุมติัและ/
หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการ
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ และอนุมติัการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการ ปตท. หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ ปตท. 
มอบหมาย มีอ านาจในการเจรจาและพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้
มีอ านาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา
อ่ืนๆ รวมถึงการกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นกบักิจการขา้งตน้ เพื่อให้
การด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จส้ิน 
และ 
ท่ีประชุมรับทราบความเป็นไปไดข้องแผนการเสนอขายหุ้นสามญัของ PTTOR 
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุน้สามญัของ 
PTTOR ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ ปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้น แต่จะไม่
เสนอขายใหผู้ถื้อหุ้นท่ีท าให ้PTTOR มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
(Preferential Share Offering) และการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอนาคต (“รายการ IPO”) โดย ปตท. จะ
ด าเนินการรับฟังความเห็นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัประเด็นการน า PTTOR เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) รวมถึงตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนไปด าเนินการต่อไปดว้ย 
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,355,728,423 99.9794 
2.  ไม่เห็นดว้ย 126,719 0.0054 
3.  งดออกเสียง 351,660 0.0149 
4.  บตัรเสีย 5,900 0.0003 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน  82,615,575 
หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ประธานฯ กล่าววา่ขณะน้ีไดด้ าเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
ตอ้งการเสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  ทั้งน้ี การเสนอวาระตอ้งมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได ้   ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
ทั้งหมด  คือ เท่ากบั 952,415,241 หุน้ จึงจะเสนอได ้และสอบถามผูถื้อหุน้วา่
ตอ้งการสอบถามหรือให ้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  ซ่ึงมีค าถาม  ค าตอบและ
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้  

ใหข้อ้สังเกตวา่ ล าดบัวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ควรท่ีจะน าวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ไวเ้ป็นวาระ
สุดทา้ย เน่ืองจากมีความเห็นวา่ วาระต่างๆ เช่น การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการเสนอ
โดยคณะกรรมการชุดเดิม 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน 
ผูถื้อหุน้  

ใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. เน่ืองจาก ปตท. มีแนวคิดในการด าเนินกิจการโรงแรมราคาประหยดั (Budget 

Hotel) พนัธมิตรร่วมทุนคร้ังน้ีควรเป็น กลุ่มบริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (ERW) หรือ กลุ่มของ บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) (DTC) 
เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในธุรกิจน้ี จะท าใหกิ้จการกา้วหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ควรด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจอาหาร สปา หรือนวดแผนไทย เพื่อต่อ
ยอดธุรกิจโรงแรมดว้ย 

3. ปัจจุบนัการน ารถยนตไ์ปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการแพงมาก ดงันั้น 
ขอเสนอให ้ปตท. เขา้เป็นผูน้ าในธุรกิจศูนยบ์ริการบ ารุงรักษารถยนต ์โดยถือ
หุน้สัดส่วนร้อยละ 50 และเชิญผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายรถยนตใ์นประเทศอีก 5 ราย
ถือหุน้ร้อยละ 10 เพื่อให้โครงสร้างดา้นบริการวชิาชีพด าเนินการไปไดด้ว้ยดี 

ประธานฯ     ขอรับขอ้สังเกตของนายธารา ชลปราณี ไปพิจารณาและ ใหน้ายอรรถพล  
ฤกษพ์ิบูลย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจน ้ามนั ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น 

นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. การด าเนินการกิจการ Budget Hotel อยูร่ะหวา่งการคดัเลือกพนัธมิตร  
2. ท่านผูถื้อหุน้มีแนวคิดเร่ืองต่อยอดธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งน้ีขอรับขอ้สังเกต
ของท่านผูถื้อหุน้ไปพิจารณา อน่ึง ปัจจุบนั ปตท. มีศูนยบ์ริการยานยนต ์มีอยู่
ประมาณ 100 แห่ง นอกจากน้ีไดมี้การพฒันานอกเหนือจากการเปล่ียนถ่าย
น ้ามนัเคร่ืองแลว้ ยงัมีการซ่อมบ ารุงแบบเบาและดูแลรักษารถยนตต์ามระยะทาง
ใหก้บัรถยนตด์ว้ย จะเป็นศูนยท่ี์ครบวงจร เรียกวา่ FIT AUTO ซ่ึงปัจจุบนัมี
ประมาณ 27 สาขา และมีแนวโนม้จะขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง 
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นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้  

ใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. ขั้นตอนล าดบัการน าเสนอเร่ืองต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีส าคญั อยา่งเช่น เร่ืองล าดบั 
      การจดัวาระประชุม ล าดบัการเสนอช่ือกรรมการ  
2. การจดัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้นั้น บริษทัลูกควรมีการประชุมก่อนบริษทัแม่ 
3. บริษทัในกลุ่ม ปตท. ไดมี้การด าเนินการส่งส าเนารายงานประชุมสามญัผูถื้อ 
      หุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้นทุกท่าน หลงัจบการประชุม  
    แต่อยา่งไรก็ดี ขอเรียนเสนอผา่นไปถึง ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ส านกังาน 
ก.ล.ต. วา่ควรก าหนดใหทุ้กบริษทัจดทะเบียน มีการส่งส าเนารายงานประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ไปถึงบา้นผูถื้อหุน้ หลงัจากประชุมแลว้เสร็จ โดยไม่ควรใหผู้ ้
ถือหุน้รอถึง 1 ปี ถึงไดรั้บรายงานประชุมฯ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ ของปี
ถดัไป และตอ้งมารับรองรายงานประชุมอีก 

4. สอบถามวา่ ธุรกิจคา้ปลีกท่ีจะโอนให ้PTTOR ครอบคลุมกิจการอะไรบา้ง  
และมีแนวคิดท่ีจะขยายขอบเขตธุรกิจไปไดไ้กลแค่ไหน 

ประธานฯ ใหค้วามเห็นวา่ ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหุน้ และขอใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเร่ืองธุรกิจคา้ปลีกและการขยาย
ขอบเขตธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

เรียนช้ีแจงวา่ การขยายขอบเขตธุรกิจคา้ปลีกต่างๆ นอกเหนือจากการขายน ้ามนั 
โดยธุรกิจคา้ปลีก จะเร่ิมท่ีธุรกิจน ้ามนัเม่ือลูกคา้มาท่ีสถานีบริการน ้ามนั จะมีธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ (ร้านคาเฟ่อเมซอน) ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร 
เป็นตน้  
นอกจากน้ี มีการขยายสถานีบริการน ้ามนั และร้านคาเฟ่อเมซอนไปต่างประเทศ
ดว้ย  แนวความคิดในการขยายขอบเขตธุรกิจ คือ สินคา้และบริการใดบา้งท่ี
สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได ้ภายใตห้ลกัศีลธรรมอนัดี 

น.ส. อารีย์ อัศวนุภาพ 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอสอบถามและใหค้วามเห็นดงัน้ี 
1. การปรับโครงสร้าง ปตท. โดยโอนกิจการให ้PTTOR จะมีผลเสียต่อ ปตท. 
อยา่งไร 

2. เสนอใหมี้การชดเชยค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ เน่ืองจาก
คณะกรรรมการมีค่าเบ้ียประชุม 

ประธานฯ   ขอใหน้ายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจน ้ามนั 
ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น  

นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจน ้ามนั 

เรียนช้ีแจงวา่ ในมุมมองของ ปตท. การปรับโครงสร้างธุรกิจคร้ังน้ี ก็เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาวะธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจท่ีโอนให ้PTTOR เป็นธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนัสูง จึงจ าเป็นท่ีจะใหเ้กิดความคล่องตวัมากข้ึน ส่วนธุรกิจท่ีด าเนินการใน
ฐานะรัฐวสิาหกิจ เช่น การขายน ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมให้
หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ โดยวธีิกรณีพิเศษนั้น ก็จะไม่ไดโ้อนไปท่ี 
PTTOR 
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ประธานฯ   เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
1. การปรับโครงสร้างกิจการคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวมทั้งประเทศ
และประชาชนทัว่ไป จะมีการแข่งขนัระหวา่งสถานีบริการน ้ามนัและบริการ
ต่างๆ  อาจจะมีขอ้เสียคือ การโอนกิจการใหก้บั PTTOR ปตท. จะมีภาระภาษีท่ี
ตอ้งจ่ายใหภ้าครัฐ  

2. กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ก็ไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม
เช่นเดียวกนักบัท่านผูถื้อหุ้น โดยเบ้ียประชุมจะเป็นส าหรับการประชุม
คณะกรรมการตามปกติเท่านั้น 

   ทั้งน้ี ในอดีตอาจมีการแจกของช าร่วย แต่ต่อมาส านกังาน ก.ล.ต. ไดมี้
หนงัสือเวยีนขอความร่วมมือบริษทัจดทะเบียน ใหง้ดแจกของ ท าใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนส่วนใหญ่งดการแจกของช าร่วย 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

เรียนช้ีแจงวา่ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี้การวเิคราะห์ จุดอ่อน จุดแขง็ และ
ขอ้ดีขอ้เสีย ตามเอกสารท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ ปตท. ลดสัดส่วน
การถือหุน้ใน PTTOR โดย ปตท.จะถือหุน้ใน PTTOR อยา่งนอ้ยร้อยละ 45 นั้น 
จะท าใหก้ารรับรู้รายไดท่ี้เกิดจาก PTTOR หลงัจาก PTTOR จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เป็นไปตามสัดส่วนท่ี ปตท. ถือหุน้ใน PTTOR ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
งบการเงินของ ปตท. แต่อยา่งไรก็ตาม การขายหุ้น PTTOR ไปก็ท าให ้ปตท. ได้
เงินสดกลบัเขา้มา ซ่ึงหาก ปตท. สามารถบริหารการใชป้ระโยชน์จากเงินสดท่ีได้
รับมาจากการขายหุ้น PTTOR มาลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ท่ีลงทุนอยู่
ในหน่วยธุรกิจน ้ามนัในปัจจุบนั ก็จะสามารถชดเชยผลกระทบต่องบการเงินท่ีเกิด
จากการท่ี ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุน้ใน PTTOR ดงักล่าว ซ่ึง ปตท. ก็มีหนา้ท่ี
ตอ้งบริหารจดัการการใชป้ระโยชน์จากเงินสดท่ีไดรั้บมาจากการขายหุน้ PTTOR 
ออกไป  
ทั้งน้ี จากการวเิคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ ผลดีท่ีไดรั้บมี
มากกวา่ผลเสีย เง่ือนไขการโอนกิจการมีความสมเหตุสมผล จึงเห็นควรใหท้ า
รายการ 

ประธานฯ ขอสรุปวา่ เน่ืองจากการประชุมด าเนินการไดค้รบทุกระเบียบวาระแลว้ เม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติมอีก    จึงขอปิดการประชุมและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  ขอให้ผูถื้อหุน้ส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อ 
ปตท. จะใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบประเมินผลการประชุมใหก้บั
เจา้หนา้ท่ี ปตท. ท่ีประตูทางออกดว้ย 

 อน่ึง  หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.30 น.ไดมี้ผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน  
โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 4,514 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตนเอง  1,829 ราย  และ     
รับมอบฉนัทะ 2,685  ราย  รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  2,358,013,858 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  จึงขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอปิดประชุม 
 




