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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2553
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

–––––––––––
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิ ริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จดั ฉายวิดีโอแนะนําความปลอดภัยในการใช้หอ้ งประชุม
และขอความร่ วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ”
เริ่มการประชุม
ณ เวลาเริ่ มเปิ ดประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุม รวมจํานวน
ทั้งสิ้ น 2,173 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,502 ราย และรับมอบฉันทะ 671 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น
1,677,239,543 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 59.16 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของ ปตท.
จํานวนทั้งสิ้ น 2,835,071,125 หุน้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. โดยภายนอกห้องประชุมยังคง
รับลงทะเบียนต่อไป
นายณอคุณ สิ ทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2553 โดยแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปตท. ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ
ปตท. ด้วยดีตลอดมา และขอเรี ยนว่า ปตท. มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
เป็ นบริ ษทั พลังงานชั้นนําของประเทศไทย ที่มีการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายโดยรวม ทั้งนี้ ได้กล่าวแนะนํากรรมการ 13 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน
ที่เข้าร่ วมประชุมบนเวที ดังนี้
กรรมการ
1. นายณอคุณ สิ ทธิพงศ์
ประธานกรรมการ ปตท.
2. นายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณพรทิพย์ จาละ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. นายชัยเกษม นิติสิริ
5. นายจุลยุทธ หิ รัณยะวสิ ต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
6. นายสุ รชัย ภู่ประเสริ ฐ กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
7. นางเบญจา หลุยเจริ ญ
กรรมการ
8. นายนริ ศ ชัยสู ตร
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9.
10.
11.
12.
13.

นายอนุวฒั น์ เมธีวิบูลวุฒิ
นายสุ รพล นิติไกรพจน์
นายวัชรกิติ วัชโรทัย
นายพิชยั ชุณหวชิร
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ผู้บริหาร
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน
2. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอําพน กิตติอาํ พน ลาการประชุมเนื่องจากไปราชการต่างประเทศ และคุณหญิงชฎา
วัฒนศิริธรรม เกษียณจากตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี นอกจากนี้ ยังมีผบู ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งอยูด่ า้ นหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ขอ้ มูลในกรณี ที่มีขอ้ สอบถาม
ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง กรรมการอิสระ ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้จะเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย
ผู้สอบบัญชีและทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
ประธานฯ ได้เรี ยนแนะนําผูแ้ ทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท.
จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณชลาลัย สุ ขสถิต คุณมยุรีย ์ จันทะมาตย์ คุณพิสมัย แฉล้มเขตต์ และ คุณจินตนา ฉายากุล
และแจ้งชื่อผูท้ าํ หน้าที่เป็ นคนกลางซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย 3 ท่าน คือ คุณวิศิษย์ศกั ดิ์ อรุ ณสุ รัตน์ จากบริ ษทั
วีระวงศ์ ชินวัตร และเพียงพนอ จํากัด คุณอัครพล พิเชษฐวณิ ชย์โชค และ คุณมนัญญา ธิตินนั ทวรรณ จากบริ ษทั
อัลเลนแอนด์โอเวอรี่ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท.ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2553 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศ
ในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2553 และเสนอชื่อบุคคลผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
เพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล และ/หรื อ ระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดเข้ามา และเพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย จึงขอให้ คุณอรรถพล ฤกษ์พบิ ูลย์ เลขานุการบริ ษทั เรี ยนชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการประชุมวันนี้
นายอรรถพล ฤกษ์พบิ ูลย์ เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนขออภัยผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับหนังสื อเชิญประชุม
เนื่องจากในหน้าที่ 1 มีขอ้ ผิดพลาดจากการพิมพ์ 1 แห่ง คือ กําหนดขอเชิญประชุมในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2552
ซึ่งที่ถูกต้อง คือ 2553 จึงขออนุญาตแก้ไขต่อที่ประชุมฯ จากนั้นจึงเรี ยนชี้แจงถึงวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ :
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- ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือหรื อรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ เท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือหรื อ
รับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสี ยง จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนําคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่
ลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่เห็นด้วย และเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ในเรื่ องคะแนนเสี ยง
ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็น
ด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งหมด ทั้งนี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด
สามารถใช้สิทธิ ได้โดยส่ งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ประจําแถวของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการสอบถาม กรุ ณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุม
ทราบก่อนสอบถามหรื อแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง หากผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามที่นอกเหนือจากวาระที่กาํ ลัง
พิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานําไปสอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุ ณาให้ความเห็นหรื อ
สอบถามอย่างกระชับ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ย และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้อยู่
ในเวลาที่กาํ หนด และเนื่องจากขณะนี้อยูใ่ นระหว่างที่รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉิ นโดยห้ามมีการชุมนุมทาง
การเมืองเกิน 5 คน จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ กรุ ณางดการสอบถาม หรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมืองด้วย
อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ คืนเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน และ
ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุน้ โปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อที่ ปตท. จะได้นาํ ไปพิจารณา
ปรับปรุ งการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งต่อไป โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ เริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย
วาระ รวม 8 วาระ ตามลําดับดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 :
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2552 เมือ่ วันที่ 10
เมษายน 2552
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้จดั ส่ งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอ
ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้สอบถามผูถ้ ือหุน้
ว่าต้องการแก้ไขรายงานฯ หรื อไม่ ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ ให้ความเห็น ดังนี้
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นายชาตรี เจริญเนือง
ผูถ้ ือหุ น้

ขอชื่นชม ปตท. ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ ได้อย่างดีเยีย่ ม และขอให้
ดําเนินการเช่นนี้ตลอดไป รวมทั้งขออวยพรให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของ ปตท. มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการดําเนินงาน
ให้ ปตท. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่มีความเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ
ขึ้นไป

นายจําลอง หงสุ ชน
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามข้อมูลในรายงานการประชุมฯ หน้า 44 ซึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับ
เรื่ องอาคาร EnCo และนายจิตรพงษ์ กว้างสุ ขสถิตย์ ผูบ้ ริ หาร ปตท.ได้ช้ ีแจง
ในที่ประชุมว่าจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป ซึ่ง
จนถึงปั จจุบนั ยังไม่ได้รับแจ้งผล

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูช้ ้ ีแจง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ เรี ยนชี้แจงว่าประเด็นของผูถ้ ือหุน้ ก็คือต้องการทราบความคืบหน้าของการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของบริ ษทั Energy Complex (EnCo) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่ ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุน้ เรื่ องดังกล่าวได้มีการไปดําเนินการ
ตรวจสอบตามที่คุณจําลองฯ ได้ให้ขอ้ มูลไว้ โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการ
(มีนายทรงวุฒิ ชินวัตร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร เป็ น
ประธานฯ ซึ่งปั จจุบนั เสี ยชีวิต) เพื่อสอบข้อเท็จจริ งในประเด็นต่าง ๆ และได้
ข้อสรุ ปออกมาเรี ยบร้อยว่าการดําเนินการทุกอย่างเป็ นไปตามสัญญา รวมทั้งใน
ส่ วนของงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็ นไปตามความต้องการของทาง
บริ ษทั EnCo สําหรับในขั้นตอนต่อไปอยูร่ ะหว่างนําผลการตรวจสอบไปสรุ ป
เป็ นทางการและชี้แจงให้คุณจําลองฯ ได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากคุณจําลองฯ
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งแทนคุณทรงวุฒิฯ และมาร่ วมประชุมในวันนี้ดว้ ยได้
นายฮั่งใช้ อัคควัสกุล
ผูถ้ ือหุ น้
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กล่าวขอบคุณประธานฯ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการส่ งหนังสื อเชิญประชุม
ว่าควรส่ งรายงานประจําปี เป็ นแบบฉบับย่อพร้อมแผ่น CD พร้อมใบตอบรับ
แจ้งกลับกรณี ผถู ้ ือหุ น้ ต้องการรายงานประจําปี ฉบับเต็ม ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาวะ
โลกร้อน และขอเป็ นกําลังใจให้ ปตท. รวมทั้งขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ช่วยถามคําถาม
อย่างกระชับเพื่อรักษาเวลาด้วย
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พ.ต.อ. เสริมเกียรติ
บํารุ งพฤกษ์
ผูถ้ ือหุ น้

ให้ความเห็นว่าวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ควรดําเนินให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน คือ ต้องขอมติรับรองจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ

เรี ยนชี้แจงว่าวาระที่ 1 เป็ นเรื่ องพิจารณารับรอง และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ คิดเห็น และเรี ยนชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการประชุม
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มหาชนว่า การดําเนินการของแต่ละบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั การ
ตีความของบริ ษทั นั้น โดยบางบริ ษทั ถือว่าเป็ นวาระที่ตอ้ งรับรองและลงมติ
บางบริ ษทั ถือว่าเป็ นวาระเพือ่ ทราบ แต่บางบริ ษทั ไม่นาํ มาบรรจุเป็ นวาระ
ประชุมฯ เนื่องจากถือว่าได้นาํ ขึ้นในเว็บไซต์ตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรี ยบร้อยแล้ว คือภายใน 14 วัน (ทันทีที่จดั ส่ งให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว) และหากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะแก้ไข จะต้องแจ้ง
บริ ษทั เพื่อแก้ไขภายใน 30 วัน ซึ่งหลังจาก 30 วันแล้วหากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ขอแก้ไข
ทางบริ ษทั ถือว่ารายงานฉบับดังกล่าวถูกต้องและได้มีการรับรองแล้ว อนึ่ง
สําหรับ ปตท. ขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ รับรองในที่ประชุมนี้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมเมื่อปี ที่แล้วได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และหากต้องการปรับปรุ ง
แก้ไข ก็สามารถเสนอแนะเพือ่ ที่ ปตท. จะได้บนั ทึกไว้ในรายงานการประชุมใน
ครั้งนี้
ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถาม
หรื อให้ความเห็นอีก จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระที่ 1

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2552 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
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:

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
1,702,547,715
13,695
7,756,101

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.55
0.00
0.45

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม
จํานวน 33,077,968 หุน้
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ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน
ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นาํ ส่ งหนังสื อรายงานประจําปี 2552
และรายงานทางการเงิน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอนําเสนอ
รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี 2552 โดยผ่านทางวีดิทศั น์ ประมาณ 20
นาที และหลังจากรับชมวีดิทศั น์เรี ยบร้อยแล้ว ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานสรุ ปข้อมูลที่สาํ คัญให้ผถู ้ ือหุน้ ได้
รับทราบเพิม่ เติมด้วย

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

ขอเรี ยนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
• ปี 2552 ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท
ลดลง ร้อยละ 21 จากปี 2551 กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่ อมราคา
หรื อ EBITDA 142,704 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 9 จากปี 2551 กําไรสุ ทธิ
59,548 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 21.06 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้น 7,843 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากปี 2551 ที่มีกาํ ไรสุ ทธิ 51,705 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น
18.33 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจาก
- การลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ์น้ าํ มัน ผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ และราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ ปตท.สผ. ที่ลดลงตามราคานํ้ามันในตลาดโลกแม้ว่า
ปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์และราคาขายก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น
- มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น 25,018 ล้านบาท จากปี
2551 ที่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ส่ วนใหญ่เป็ นผลจาก
ผลประกอบการของบริ ษทั ในกลุ่มปิ โตรเคมีและการกลัน่
: ธุรกิจการกลัน่ ดีข้ ึนจากค่าการกลัน่ ที่สูงขึ้น (รวมผลกําไรจากมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ(Stock gain) และการบริ หารความเสี่ ยงด้านราคา (Hedging)
: ธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดีข้ ึนเนื่องจากส่ วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
กับวัตถุดิบเฉลี่ย (Product-to-Feed margins) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์พาราไซลีน
: อย่างไรก็ตามผลประกอบการของธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์ลดลง
เนื่องจากส่ วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กบั วัตถุดิบเฉลี่ย (Product-tofeed margins)ที่ ลดลงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Mono Ethylene Glycol
(MEG) เนื่องจากมีกาํ ลังการผลิตใหม่จากประเทศซาอุดิอาระเบีย
• ปี 2552 ที่มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,683 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,982 ล้านบาท
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2552 ปตท. และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น
1,103,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 หรื อเพิ่มขึ้น 218,397 ล้านบาทจาก
สิ้ นปี 2551 สาเหตุหลักมาจาก

• ในส่ วนของงบดุลในปี

สิ นทรัพย์
: ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 167,197 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 เนื่องจากในปี 2552 ปตท. ได้ซ้ือธุรกิจถ่าน
หิ น (Straits Bulk and Industrial: SBI) ทําให้สินทรัพย์เหมืองถ่านหิ น
เพิ่มขึ้น, ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อหุน้ ของบริ ษทั Coogee (โครงการPTTEP
AA) ส่ งผลให้สินทรัพย์เพือ่ การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิม่ ขึ้นรวมทั้ง
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์จากโครงการต่างๆของ ปตท. ได้แก่ โรงแยก
ก๊าซฯหน่วยที่ 6, โรงแยกก๊าซฯอีเทน, สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG terminal)และโครงการ NGV
: สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 30,378 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
: เงินกูย้ มื ระยะยาวมีจาํ นวน 354,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48 จากการ
ออกหุน้ กูข้ องปตท. ในปี 2552 จํานวน 50,000 ล้านบาท และของ
ปตท.สผ. จํานวน 40,000 ล้านบาทและเงินกูย้ มื ระยะยาวของ ปตท.
จํานวน 14,000 ล้านบาท
: หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า, ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอนอุปกรณ์การผลิต
: ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 498,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 จากสิ้ นปี
2551 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุ ทธิปี 2552
• ในส่ วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้วา่ ปตท. ยังคงมีโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ ง โดยมี
: อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Net Debt/Equity) อยูท่ ี่ระดับ
0.50 : 1 (นโยบายที่ ปตท. กําหนดคือตํ่ากว่า 1)
: หนี้สินสุ ทธิ ต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยูท่ ี่ระดับ 1.74 เท่า
(นโยบายที่ ปตท.กําหนดคือตํ่ากว่า 2)
ทั้งนี้ อัตราส่ วนทางการเงินคํานวณตามอัตราส่ วนของ ก.ล.ต.
• หลังจากนําเสนอข้อมูลแล้วเสร็ จ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการ
ดําเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชี
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ได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ในเล่มรายงานทางการเงินแล้ว
ประธานฯ

กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ ว่ามีผตู ้ อ้ งการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่

นายพิจารณ์ สุ ภารังสี
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเรี ยนถามว่า บริ ษทั ปตท. และบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีจริ ยธรรม มีคุณธรรมและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างไร

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูช้ ้ ีแจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจงดังนี้
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี
คู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งพนักงานทุกคน ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิ
เป็ นวินยั ในการทํางาน มีการดําเนินการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มให้มีการ
ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้ ปตท. นําไปปรับปรุ งแก้ไข
- สําหรับบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะบริ ษทั หลักที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่ละบริ ษทั จะมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตนเอง
ซึ่งแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
ปตท. และเป็ นไปตามกฎหมาย
- สําหรับการดําเนินการธุรกรรมระหว่าง ปตท. กับบริ ษทั ที่ ปตท. เข้าไปถือหุน้
ก็จะถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องรายการเกี่ยวโยง การได้มาและจําหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้
ดําเนินการอย่างครบถ้วน โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
ต.ล.ท. และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งของ ปตท. และบริ ษทั ในกลุ่ม
ปตท. เป็ นผูต้ รวจสอบดูแล รวมทั้งผูต้ รวจสอบภายนอก ตัวอย่างเช่น ปตท.
จะใช้ สตง. สําหรับบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ชั้นนําซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะใช้บริ ษทั ตรวจสอบชั้นนํา 5 อันดับแรกของโลกเป็ นผู ้
ตรวจสอบ
นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผูถ้ ือหุ น้
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ขอเสนอแนะให้ ปตท. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามัญได้มีส่วนร่ วมในการทํา
CSR ร่ วมกับบริ ษทั บ้าง
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และชี้แจงว่า ปตท.ให้ความสําคัญกับ
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ การดําเนินการด้าน CSR ควบคู่ไปกับการดําเนินการให้องค์กรเป็ น High
Performance Organization คือ เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพและเติบโต
ก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการใส่ ใจในเรื่ อง CG คือการเป็ นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล โปร่ งใส ตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับชมจากวีดิทศั น์ จะเห็นได้วา่ ขณะนี้
ปตท. มีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การดําเนินการด้านสิ่ งแวดล้อม (โครงการ
ปลูกป่ า ปลูกป่ าชายเลน โครงการช่วยเหลือชุมชนเพื่อ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน)
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐ เช่น การแบ่งเบาภาระภาครัฐในเรื่ องราคานํ้ามัน ราคา LPG
ราคาก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น สําหรับการดําเนินกิจกรรมด้าน CSR ร่ วมกับผูถ้ ือ
หุน้ สามัญที่ผา่ นมานั้น ปตท.ได้เชิญชวนผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมกิจกรรมเยีย่ มชมกิจการ
ของ ปตท. และจัดกิจกรรม CSR โดยให้ผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ
ระยองเมืองสี เขียว ทั้งนี้ ต่อๆไปจะเริ่ มโครงการผูถ้ ือหุ น้ จิตอาสาเพือ่ ทําสิ่ งดี ๆ
ให้กบั สังคมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความภูมิใจและความผูกพันซึ่ งกันและกันระหว่าง
ผูถ้ ือหุ น้ และพนักงาน
นายภูวนารถ ณ สงขลา
ผูถ้ ือหุ น้ และอาสาพิทกั ษ์
สิ ทธิ์ สมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย
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กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ปตท. ในนามของอาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ สมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ที่บริ หารจัดการทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่นกั ลงทุนรายย่อยต้องการ และตามที่สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ประมวล
คําถามจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ผา่ นทางสมาคมฯ รวม 5 ประเด็น จึงขอสอบถาม
ดังนี้
1. งบดุลในส่ วนของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกิน 6 – 12 เดือน มี
ตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 317.92 ล้านบาท เป็ น 1,922 ล้านบาท ว่าเพราะเหตุใด
และ ปตท. มีนโยบายในการจัดเก็บชําระหนี้สาํ หรับลูกหนี้ในส่ วนนี้อย่างไร
2. จากตัวเลขในงบกําไร ขาดทุน พบว่าในปี 2552 มีการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ประมาณ 4,995 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า ปตท. มีนโยบาย
การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
3. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 ระบุรายได้จากการขายและบริ การ
ส่ วนผลิตภัณฑ์น้ าํ มันลดลง จึงขอสอบถามว่าในปี 2553 ปตท. จะ
ดําเนินการอย่างไร เนื่องจากคาดว่าราคานํ้ามันจะยังคงผันผวนอยู่
4. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.15 ซึ่งเป็ นส่ วนของเจ้าหนี้อื่น ๆ มี
จํานวนเพิม่ ขึ้นมาก ขอสอบถามว่าเป็ นหนี้ในส่ วนใดบ้าง และ ปตท. มี
นโยบายในการชําระหนี้ส่วนนี้อย่างไร
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5. เรื่ องมาบตาพุดมีความคืบหน้าอย่างไร และ ปตท. จะมีมาตรการอย่างไร
ประธานฯ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน ชี้แจงข้อ
1-4 เนื่องจากเป็ นประเด็นทางการเงิน และสําหรับข้อ 5 เป็ นประเด็นมาบตาพุด
ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูช้ ้ ีแจง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจงข้อมูลจากคําถามข้อที่ 3 ว่า ปตท. คาดว่าในปี 2553 รายได้จากการ
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคานํ้ามันเฉลี่ยในปั จจุบนั สู งขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยในปี
2552 โดยราคานํ้ามันดิบตะวันออกกลางอยูใ่ นระดับ 80 เหรี ยญสหรัฐต่อ
บาร์เรล ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของปี 2552 อยูใ่ นระดับไม่ถึง 70 เหรี ยญสหรัฐต่อ
บาร์เรล และสําหรับความผันผวนของราคานํ้ามัน ปตท. จะใช้การบริ หารความ
เสี่ ยงมาจัดการ เช่น กรณี ของกลุ่มโรงกลัน่ จะบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาค่าส่ วน
ต่างระหว่างราคานํ้ามันดิบกับราคานํ้ามันสําเร็ จรู ปที่ผลิตออกมาขาย ว่าส่ วนต่าง
ช่วงเวลาไหนที่สูง ก็จะไปล็อคค่าส่ วนต่างที่สูงเอาไว้ ซึ่งจะช่วยทําให้กิจการของ
โรงกลัน่ หรื อกิจการของปิ โตรเคมี สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้
รวมทั้งลดความผันผวนจากราคานํ้ามันด้วย สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายนํ้ามันดิบหรื อก๊าซธรรมชาติ ก็มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงเช่นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงที่ราคานํ้ามันดิบสู งมาก ธุรกิจก็จะขาย
ผลิตภัณฑ์ได้ราคาดี และมี Margin สู ง ดังนั้น เมื่อราคานํ้ามันดิบสู ง ก็จะ
ดําเนินการล็อคราคาไว้ล่วงหน้าส่ วนหนึ่ง รวมทั้งมีการบริ หารจัดการด้านอื่น
เช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ประสิ ทธิภาพของโรงงานให้มีการใช้กาํ ลังการผลิตได้
อย่างเต็มที่
สําหรับประเด็นที่ 5 เรื่ องมาบตาพุดซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2552 มาถึงปี 2553 จาก
การที่ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ วินิจฉัยให้ระงับหรื อชะลอโครงการ 76โครงการ
(มีโครงการของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. 25 โครงการ) ตามคําฟ้ อง ซึ่งบางโครงการ
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง บางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ บางโครงการอยู่
ระหว่างการทดลองเดินเครื่ อง โดยต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของศาลฯ แต่ต่อมา
ได้มีการร้องศาลฯ ขอให้พจิ ารณาทบทวน และศาลฯ ได้พิจารณาให้ 11
โครงการจาก 76 โครงการสามารถดําเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็ นโครงการเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม โดย 11 โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท.
7 โครงการ และสําหรับโครงการที่เหลืออีก 65 โครงการ ในช่วงต่อมาศาลฯ ได้
มีการผ่อนปรนเพิ่มเติมอีก 9 โครงการ (โครงการของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. 2
โครงการ) สรุ ปว่าโครงการของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ที่ถูกระงับ 25 โครงการ
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ได้รับการผ่อนปรน 9 โครงการ เหลืออีก 16 โครงการ (ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ร้องขอต่อศาลฯ) ซึ่งรวมโครงการโรงแยกก๊าซฯ 6 ที่ดาํ เนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็ จและอยูร่ ะหว่างการทดสอบเครื่ องจักรแต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้
และโครงการท่อส่ งก๊าซฯ ไปยังโรงไฟฟ้ าของบริ ษทั พีทีที ยูทิลิต้ ี และบริ ษทั
PTTAR โดย ปตท. คาดว่า 2 โครงการดังกล่าวจะสามารถดําเนินการต่อได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้ ด้วยเหตุผล คือ ขณะนี้คณะกรรมการ 4 ฝ่ าย ซึ่งมีคุณอานันท์
ปั นยารชุน เป็ นประธานฯ กําลังเร่ งพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในส่ วนที่
เกี่ยวกับประเภทโครงการที่เข้าข่ายจะส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อชุมชนหรื อต่อ
สิ่ งแวดล้อม และต้องปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 กําหนดไว้ 19
ประเภทโครงการ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงโครงการโรงแยกก๊าซฯ 6 และ
โครงการท่อส่ งก๊าซฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่จดั อยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรมที่
ส่ งผลกระทบรุ นแรง ก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ แต่หากเข้าข่ายต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 67 วรรค 2 ปตท. ก็พร้อมดําเนินการ โดยขณะนี้กด็ าํ เนินการขนาน
กันอยูแ่ ล้ว
นายเทวินทร์ วงศ์ วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
การเงิน
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เรี ยนชี้แจงดังนี้
- เรื่ องลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีปริ มาณหนี้สูงขึ้นจากปี 2551 มาก
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2551 ราคานํ้ามันลดตํ่าลงมาก และการซื้อขายระหว่าง
กันก็มีปริ มาณที่ไม่สูงมาก ในขณะที่ปี 2552 มีปริ มาณการซื้อขายที่สูงขึ้น
- สําหรับประเด็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขอเรี ยนว่าโดยข้อเท็จจริ ง
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2552 ดีข้ ึน โดยมีกาํ ไรสําหรับงบรวมของ ปตท.
ประมาณ 4,600 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ที่ขาดทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท
- ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ระบุรายได้จากการขายและบริ การ
ส่ วนผลิตภัณฑ์น้ าํ มันลดลงจาก 2 ล้านล้านบาท เหลือประมาณ 1.6 ล้านล้าน
บาท ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการที่ราคานํ้ามันลดลงจากปี 2551 ใน
ขณะเดียวกันต้นทุนขายก็ลดลงด้วย ทั้งนี้ งบการเงินรวม ในส่ วนของผล
ประกอบการจะขึ้นกับส่ วนต่างของราคาขาย กับต้นทุนขาย สําหรับการ
คาดการณ์ในอนาคต ซึ่งในไตรมาสแรก ปี 2553 ราคาสู งขึ้นมากกว่าปี 2552
และแนวโน้มของนักวิเคราะห์ ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องราคานํ้ามันส่ วนใหญ่ให้
ความเห็นว่าราคานํ้ามันจะมีเสถียรภาพ ไม่ผนั ผวนลดลงเหมือนเมื่อปี 2551
ดังนั้นจึงเชื่อได้วา่ การมีเสถียรภาพของราคานํ้ามันก็จะไม่ทาํ ให้เกิดปัญหาใน
เรื่ องของตัวเลขรายได้และ Margin ในอนาคต
- สําหรับเรื่ องส่ วนของเจ้าหนี้อื่น ขอเรี ยนว่าเป็ นส่ วนที่ไม่ใช่การค้าขายโดยตรง
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แต่เป็ นส่ วนที่เกี่ยวกับการให้บริ การในระหว่างกันของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั Share service ได้แก่ บริ ษทั ICT ที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยีการ
สื่ อสาร โดยเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนของค่าบริ การของปี 2552 ซึ่งค่อนข้างสู งและ
ยังไม่ได้ชาํ ระจึงลงบัญชีไว้เป็ นเจ้าหนี้
นายพิจารณ์ สุ ภารังสี
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามว่า ปตท. กับบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. จะดําเนินการอย่างไรกับ
นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการ ซึ่งถูก คตส. กล่าวหาในเรื่ อง CTX การจ่ายเงิน
ให้บริ ษทั ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่มีการส่ งมอบอุปกรณ์และการจ่ายเงินค่าบริ การ
ก่อนแต่ยงั ไม่มีการให้บริ การของบริ ษทั การท่าอากาศยานไทยฯ

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูช้ ้ ีแจง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่า นายชัยเกษม นิติสิริ เป็ นกรรมการของ ปตท. โดยได้รับการ
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ แต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นกรรมการที่รับผิดชอบดูแลในเรื่ อง CG
เนื่องจากนายชัยเกษมฯ เป็ นอดีตอัยการสู งสุ ด มีความรอบรู ้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ข้อกําหนดต่าง ๆ ประกอบกับประเด็นข้อท้วงติงของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวยังไม่มี
ข้อสรุ ป ดังนั้น จึงยังต้องถือว่านายชัยเกษมฯ ยังมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกําหนด ตามกฎหมาย และที่ผา่ นมานายชัยเกษมฯ ก็ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ ปตท. ด้วยดี
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ขอเรี ยนถามเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจในธุรกิจใหม่ เช่น เหมืองถ่านหิ น และ
ผูถ้ ือหุ น้
ปาล์มนํ้ามัน ว่า ปตท. มองศักยภาพของธุรกิจนี้อย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่าสําหรับธุรกิจถ่านหินถือว่ามีศกั ยภาพมาก ขณะนี้บริ ษทั ที่ ปตท. ได้
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เข้าไปลงทุนมีการผลิตอยูท่ ี่ประมาณ 7 ล้านตันต่อปี ซึ่ง ปตท. มีแผนที่จะขยาย
เพิ่มขึ้นเป็ น 15 - 30 ล้านตันต่อปี ซึ่งหากเพิ่มขึ้นถึงระดับประมาณ 30 ล้านตันต่อ
ปี จะถือว่าเป็ นบริ ษทั ถ่านหินที่ใหญ่ระดับชั้นนําในภูมิภาค และจะมีส่วนทําให้
ปตท. เติบโตได้ในอนาคต สําหรับธุรกิจปาล์มนํ้ามันซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
พัฒนาพลังงานทดแทน และธุรกิจสี เขียว (Green Product) และปั จจุบนั รัฐบาล
ไทยส่ งเสริ มให้มีการปลูกปาล์มเพื่อนําปาล์มไปกลัน่ นํ้ามันพืชสําหรับใช้ปรุ ง
อาหาร และอีกส่ วนหนึ่งนํามาใช้ผลิตเป็ นไบโอดีเซล (B100) เพื่อผสมลงไปใน
นํ้ามันดีเซล ในสัดส่ วน ร้อยละ 2 ในปั จจุบนั และจะเพิ่มเป็ น ร้อยละ 3 และ ร้อย
ละ 5 ในอนาคต ดังนั้น จะเห็นได้วา่ มีความต้องการใช้น้ าํ มันปาล์มมากขึ้น แต่
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เนื่องจากพื้นที่แปลงใหญ่ที่เหมาะสมในประเทศไทยตอนใต้มีจาํ กัด ปตท. จึง
ต้องไปลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซีย เป็ นประเทศที่ผลิต
ปาล์มนํ้ามันเป็ นอันดับหนึ่งของโลก มีพ้ืนที่ที่ดินแปลงใหญ่เหลืออยูม่ าก มี
แรงงานคนที่จะใช้ทาํ สวนปาล์ม และรัฐบาลฯ มีการส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนเข้าไป
ลงทุน โดยการดําเนินการของ ปตท. จะเป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป และนํ้ามัน
ปาล์มที่ผลิตได้จะขายในต่างประเทศ (ยุโรป จีน อินเดีย และประเทศในแถบ
เอเชีย) ไม่ได้นาํ เข้ามาขายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีน้ าํ มันปาล์ม
เพียงพอ ดังนั้นจึงถือว่าธุรกิจปาล์มนํ้ามันเป็ นธุรกิจที่มีอนาคต เป็ นนํ้ามันดิบที่
เป็ นนํ้ามันเขียวสามารถใช้หมุนเวียนได้ตลอดเวลาและเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับ
อนาคต
นายสมสฤษฎิ์
ตรีประเสริฐสุ ข
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเสนอแนะให้ ปตท. มีการจ่ายเงินปั นผลใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมาให้ต่อเนื่อง
ต่อไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกคน และขอให้ที่ประชุมลงมติวาระที่ 2
เนื่องจากใช้เวลามากแล้ว

นายสื บศักดิ์ พิภพมงคล
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามว่า โครงการโรงแยกก๊าซฯ 6 และโครงการท่อส่ งก๊าซฯ มีมูลค่า
เท่าใด และขอเสนอแนะให้มีการส่ งข่าวถึงผูถ้ ือหุน้ บ้าง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจงว่าโครงการโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 และโครงการท่อส่ งก๊าซฯไป
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ยังบริ ษทั พีทีที ยูทิลิต้ ี ดังกล่าว รวมเงินลงทุนประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท
น.ส.รุ่ งเรือง เงางามรัตน์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั บางจากฯ ซึ่งควรจ่ายมากกว่า
ที่ขออนุมตั ิ คือ ประมาณ 2 บาท เนื่องจากมีกาํ ไรเพิม่ ขึ้น ทั้งนี้ ปตท. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั บางจากฯ ควรทําการตรวจสอบ และขอให้ ปตท. ดูแล
ให้บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ดําเนินการออกสื่ อโฆษณา ภายในขอบเขตตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม

ประธานฯ

ขอให้คุณพิชยั ชุณหวชิร ในฐานะกรรมการบริ ษทั บางจากฯ เป็ นผูช้ ้ ีแจง

นายพิชัย ชุณหวชิร
กรรมการ

ขอเรี ยนชี้แจงในฐานะกรรมการบริ ษทั บางจากฯ ว่าในช่วง 7 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ
ประสบความลําบากมีกาํ ไรน้อย แต่กย็ งั พยายามจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ตลอดมา จนถึงปี 2552 ซึ่งเป็ นปี ที่ดีที่สุดเนื่องจากบริ ษทั บางจากฯ ได้มีการ
บริ หารจัดการจากการที่น้ าํ มันมีราคาสู งขึ้นในปี 2551โดยการขายนํ้ามัน
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ล่วงหน้าประมาณ ร้อยละ 50 จึงทําให้ผลประกอบการมีกาํ ไร แต่เนื่องจาก
บริ ษทั ฯ ยังมีความจําเป็ นในการขยายการลงทุน จึงประกาศจ่ายเงินปั นผลที่ 1.80
บาทต่อหุน้ เท่ากับประมาณ ร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งมากกว่านโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนดไว้คือไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ
แต่เมื่อคํานวณอัตราผลตอบแทน 1.80 บาทต่อหุน้ เปรี ยบเทียบกับราคาหุน้
ปั จจุบนั (Yield) จะอยูท่ ี่ประมาณ ร้อยละ 13 – 14 ซึ่งถือว่าเป็ น yield ที่
ค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่น แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้นาํ ความเห็นของผูถ้ ือหุ น้ มาพิจารณา
โดยจะเร่ งดําเนินการให้ผลประกอบการปี 2553 ดีข้ ึน รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลเช่นเดียวกับปี 2552 ด้วย
นายสุ รศักดิ์ กอประคอง
ผูถ้ ือหุ น้

ขอชมเชยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงินของ ปตท. ตั้งแต่อดีตคือคุณพิชยั
ชุณหวชิร จนถึงปั จจุบนั คือคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ว่าสามารถบริ หารจัดการ
การเงินได้อย่างดี และขอสอบถามข้อมูลในหน้า 123 ของรายงานทางการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 42.5 ซึ่ง ปตท. ถูกฟ้ องร้องจากบริ ษทั แห่ง
หนึ่ง โดยไม่ได้ระบุจาํ นวนเงินว่าผูฟ้ ้ องฟ้ องร้องเท่าใด (แต่ PTTAR ระบุจาํ นวน
ไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษ) จึงขอให้คณะกรรมการกรุ ณาชี้แจงให้ความ
มัน่ ใจว่าการฟ้ องร้องดังกล่าวจะส่ งผลหรื อไม่อย่างไร และ ปตท. มีทางออก
อย่างไร เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สบายใจขึ้น

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ช่วยชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ถึงแม้วา่ คุณพิชยั ฯ ได้ลาออกจากตําแหน่งประธาน
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เจ้าหน้าที่บริ หารการเงินของ ปตท. แต่กย็ งั อยูก่ บั ปตท. ในฐานะกรรมการ ซึ่ง
ในวาระเลือกตั้งกรรมการก็ขอให้ลงคะแนนให้คุณพิชยั ฯ ด้วย และขอเรี ยน
ชี้แจงเกี่ยวกับการฟ้ องร้องของบริ ษทั ระยองเพียวริ ไฟน์เออร์ (RPC) ซึ่งได้ยนื่ คํา
เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้
เกิดจากสัญญาขาย Condensate Residue ที่ PTTAR ขายให้ ปตท. และ ปตท.
ทําสัญญาขายต่อให้กบั RPC มีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะครบกําหนดใน
วันที่ 31 มกราคม 2555 และต่อมา PTTAR แจ้ง ปตท.ว่าจะไม่ต่อสัญญาอีกเมื่อ
ครบอายุสญ
ั ญา ดังนั้น ปตท. จึงได้มีหนังสื อแจ้ง RPC ว่าไม่สามารถต่อสัญญา
ไปอีก 15 ปี ได้ โดยเป็ นการแจ้งล่วงหน้านานกว่า 2 ปี แต่ทาง RPC แจ้งว่า
สัญญาดังกล่าวเลิกไม่ได้ สัญญาจะต้องต่อไปตลอด ไม่สามารถมีเหตุเลิกสัญญา
ได้ ซึ่งเป็ นการมองต่างมุม เพราะคงไม่มีสญ
ั ญาใดที่ตอ้ งอยูก่ นั ไปตลอดโดยที่ไม่
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สามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยในมุมของ ปตท. ถือว่า ปตท. ได้ดาํ เนินการ
ครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญา และเมื่อจะครบสัญญาก็ขอยกเลิกตามที่กาํ หนดไว้
สําหรับวงเงินที่ระบุในคําฟ้ องคือ 13,000 ล้านบาท เนื่องจากการไม่ต่อสัญญา
ช่วงที่ 2 ให้อีก 15 ปี RPC เห็นว่าทําให้ RPC เสี ยประโยชน์เป็ นเงิน ประมาณ
9,000 ล้านบาทรวมทั้งยังมีค่าเสี ยหายอื่น ๆ อีก และขณะนี้ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปใด ๆ
หากผลการพิจารณาออกมาอย่างไร ปตท. ก็จะรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งคาด
ว่าข้อสรุ ปจะไม่ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อ ปตท. เนื่องจาก ปตท. ได้ปฏิบตั ิตาม
สัญญาครบถ้วน
นายบริบูรณ์ ทินกร
ผูถ้ ือหุ น้

ให้ความเห็นว่าวาระที่ 2 นี้ใช้เวลาไป 2 ชัว่ โมง จึงขอเสนอให้ ประธานฯ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิสอบถาม หาก
ไม่ตรงกับวาระนั้นๆ ขอให้รวบรวมไปตอบในวาระที่ 8 ต่อไป

ประธานฯ

ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอ ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้ดว้ ย

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2552 และอนุมตั ิงบ
การเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ดังนี้
ร้ อยละของจํานวนหุ้น
จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
มติทลี่ ง
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
2,294,198,559
99.47
2. ไม่เห็นด้วย
27,295
0.00
3. งดออกเสี ยง
12,168,505
0.53

หมายเหตุ

:

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 596,076,848 หุน้

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิประจําปี 2552 และการจ่ ายเงินปันผล
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่นาํ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

เรี ยนชี้แจงดังนี้
• การจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิประจําปี 2552 ซึ่ ง ปตท. มีกาํ ไรสุ ทธิ 59,548 ล้าน
บาท ปตท.ได้จดั สรรเป็ นสํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจํานวน 25 ล้าน
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บาท โดยไม่ได้จดั สรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก ปตท.ได้
จัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯ ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ทําให้มีกาํ ไรสุ ทธิภายหลังการจัดสรร
จํานวน 59,523 ล้านบาท ทั้งนี้ กําไรสุ ทธิ 59,548 ล้านบาท คิดเป็ น 21.06
บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานปี 2551 ที่มี
กําไรสุ ทธิ 51,705 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 18.33 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการ
ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2552 ในอัตรา
8.50 บาท/หุน้ แบ่งเป็ น
- เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึ่ งแรกของปี 2552
ในอัตรา 4.00 บาท/หุน้ คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 11,322 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.
ได้จ่ายแล้วเมื่อ 18 กันยายน 2552
- จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึ่ งหลังของปี 2552 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกําหนดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ เพือ่ สิ ทธิในการรับเงิน
ปั นผลในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ในอัตรา 4.50 บาท/หุน้ คิดเป็ น
เงินรวมทั้งสิ้ น 12,758 ล้านบาท กําหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2553
• โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลหรื อ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้อย
ละ 40.36 ของกําไรสุ ทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท. ซึ่งกําหนด
ไว้ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25) และคิดเป็ นผลตอบแทนเงินปั นผลที่ระดับ
ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับราคาหุน้ ปตท. ณ สิ้ นปี 2552 ที่ 246 บาท/หุน้
• เงินปั นผลระหว่างกาลและเงินปั นผลสําหรับผลดําเนินงานครึ่ งหลังปี 2552
ซึ่ง ปตท. เสนอจ่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน ปตท.ซึ่งเสี ยภาษีในอัตรา
ต่างๆ นั้น มีที่มาจาก
1. พิจารณาว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย.2552 และ 31 ธ.ค. 2552 ปตท. มีกาํ ไร
สะสมจากผลดําเนินงานที่เสี ยภาษี ณ อัตราภาษีต่างๆ จํานวนเท่าใด
2. คํานวณสัดส่ วนของยอดกําไรสะสม ณ อัตราภาษีต่างๆ ว่าคิดเป็ นร้อยละ
เท่าใดของกําไรสะสมรวมจากผลดําเนินงาน ปตท.
3. หลังจากนั้น จึงนําสัดส่ วนร้อยละที่คาํ นวณได้มาคํานวณเป็ นเงินปั นผล
ต่อหุน้ ที่เสี ยภาษี ณ อัตราภาษีต่างๆ
ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลตามหลักการดังกล่าว เป็ นไปเพื่อให้เกิดความ
เป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต เนื่องจากหาก ปตท.เลือกจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรที่เสี ยภาษีในอัตราสู งๆ จนหมดหรื อเหลือน้อย ผูถ้ ือหุน้ ในอนาคตจะ
ไม่ได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีคืน
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• จากหลักการข้างต้น ส่ งผลให้ ปตท.จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 4.00 บาท/หุน
้

จากกําไรสะสมในส่ วนของกําไรจากการดําเนินงาน ปตท.ซึ่งเสี ยภาษีในอัตรา
ร้อยละ 30 จํานวน 1.60 บาท/หุน้ และอัตราภาษีร้อยละ 0 จํานวน 2.40 บาท/หุน้
ตามลําดับ และสําหรับการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการครึ่ งหลังของปี
2552 ที่ 4.50 บาท/หุน้ โดยจ่ายจากกําไรสะสมในส่ วนของกําไรจากการ
ดําเนินงาน ปตท.ซึ่งเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 25 จํานวน 2.50 บาท/หุน้ และอัตรา
ภาษีร้อยละ 0 จํานวน 2.0 บาท/หุน้
ประธานฯ

กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ ว่ามีผตู ้ อ้ งการสอบถามหรื อให้ความเห็นหรื อไม่

Mr. Basant Kumar
Dugar

ขอแสดงความยินดีที่ ปตท. เป็ นบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ความสนใจมากที่สุดเป็ น
อันดับหนึ่งในประเทศไทย ตามที่ลงข่าวในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับ
วันนี้ ( 9 เมษายน 2553 ) และขอให้ขอ้ สังเกต ดังนี้
1. ในการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรที่มาจากกิจการ ปตท. ที่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนจากคณะ กรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติจะ
สามารถนําไปเครดิตภาษีคืนในประเทศของตนเองได้ซ่ ึงจะเป็ นประโยชน์
ส่ วนเพิม่
2. ปั จจุบนั ราคาหุน้ ปตท. น่าสนใจและมีราคาสู งโดยมีแนวโน้มที่จะมีราคา
สู งขึ้นอีก เนื่องจากมีมุมมองที่ดีในพื้นฐานเศรษฐกิจไทย ดังนั้น จึงมี
ประเด็นพิจารณา 2 เรื่ อง ได้แก่ การออกหุ น้ กู้ หรื อการออกหุน้ เพิม่ ทุน
(IPO) ในราคา Premium ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ปั จจุบนั เป็ น Bonus Share ที่ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถนําเงินปันผลที่ได้รับมาลงทุนในหุน้ ปตท. ใหม่ ในขณะที่ ปตท.
จะได้เงินทุนดังกล่าวมาใช้แทนการกูย้ มื เงิน แต่หากเป็ นกรณี ปตท. กูย้ มื เงิน
ดอกเบี้ยที่ตอ้ งจ่ายจะสามารถนําไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีของ ปตท. ได้
3. ในปี 2552 กําไรของ ปตท. เพิ่มขึ้นแต่รายได้กลับลดลงจากปี 2551 ปตท.
จึงควรหามาตรการเพิม่ ยอดขายของ ปตท. เพื่อเพิ่มกําไรโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในธุรกิจค้าปลีกนํ้ามัน ซึ่ง ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 33 ทั้งที่
ปตท. เป็ นบริ ษทั ไทยที่ดาํ เนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งควรมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 โดยหากเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ซ่ ึ งล้วน
แล้วแต่ มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในประเทศของตัวเอง

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

ผูถ้ ือหุ น้
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

เรี ยนว่าขอรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ และขอชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เรื่ องการ
ใช้ประโยชน์ทางภาษีเงินปั นผลในส่ วนที่เป็ น BOI คือส่ วนที่เสี ยภาษี ร้อยละ 0
ซึ่งนักลงทุนหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชาวต่างประเทศ สามารถจะใช้ประโยชน์โดย
นําไปเครดิตภาษีได้ในประเทศของตนเอง ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั ผูถ้ ือหุ น้ ว่ามาจาก
ประเทศใด ส่ วนเรื่ องการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาด ซึ่งปั จจุบนั ปตท. อยูท่ ี่ประมาณ
ร้อยละ 33 และผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอแนะว่าควรจะสู งกว่าร้อยละ 50 นั้น ขอเรี ยนว่า
สําหรับประเทศไทยอาจจะเกิดประเด็นการครอบงําตลาด ทั้งนี้ ส่ วนแบ่งตลาด
จะเพิ่มขึ้นเพียงใด จะต้องขึ้นกับสภาพตลาดและการแข่งขันด้วย

ประธานฯ

ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอ ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้ดว้ ย

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิประจําปี 2552 และการจ่ายเงินปั น
ผล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติทลี่ ง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

:

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,322,274,024
36,595
8,369,002

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.64
0.00
0.36

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้น จํานวน 24,285,262 หุน้

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2553
ประธานฯ ขอให้นายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
• ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดเงินค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ทุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมก็ได้
• ตามระเบียบบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4 ข้อ 12.4 กําหนด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปตท.
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• ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พ.ศ.2542 กําหนดให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
• สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ ปตท.
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปตท. เป็ น “การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย” และ บริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยในปี 2552 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้อนุมตั ิให้ ปตท.
จ่ายค่าตอบแทน สตง. (ค่าสอบบัญชี) เป็ นเงิน 3,145,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
• สําหรับปี 2553 สตง. ขอคิดค่าสอบบัญชี ปตท. เป็ นเงิน 3,265,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 120,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
โดย สตง. ขอคิดค่าบริ การเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจาก :
• รายการตรวจสอบและรับรองเปลี่ยนแปลง
- รายการที่ 3 : จํานวนสถานีน้ าํ มันอากาศยานและสถานีจาํ หน่ายนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ณ ท่าอากาศยาน ที่ตอ้ งตรวจสอบรับรอง เพิม่ ขึ้นจาก 2 แห่ง
เป็ น 11 แห่ง
- รายการที่ 5 : ร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงานภายใต้ พรบ.
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ผูป้ ระกอบการสามารถนําส่ งข้อมูล
ด้วยงบการเงินของบริ ษทั จึงไม่ตอ้ งตรวจสอบรับรองงบเฉพาะกิจการท่อฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ
ผม นายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช เป็ น ประธานกรรมการฯ และกรรมการอีก
2 ท่าน คือ คุณพรทิพย์ จาละ และนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิ ต ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้เสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมนี้
• ดังนั้นจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 โดยกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชี เป็ นเงิน สามล้าน
สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกินสองล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ
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สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้ดว้ ย
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของ ปตท. และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2553 ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ดังนี้

มติทปี่ ระชุม

มติทลี่ ง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

:

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,369,873,743
204,707
8,498,402

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.63
0.01
0.36

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 47,897,231 หุน้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2553
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาํ เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

เรี ยนชี้แจงข้อมูลดังนี้
• การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปี นี้ คณะกรรมการ
ปตท. โดยการเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายอําพน กิตติอาํ พน ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ คือ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายสุ รชัย
ภู่ประเสริ ฐ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําไรสุ ทธิของ ปตท. จึงกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2553 เท่ากับปี 2552 โดยแยกเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม ประจําปี 2553 (เท่ากับปี 2552)
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง คือ
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1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม) และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ
7,500 บาท
1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดเบี้ยประชุม
ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. (ตาม 1.1) และ ประธานกรรมการของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง (ตาม 1.2) ได้รับสู งกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจําปี 2553 (เท่ากับปี 2552)
- กําหนดเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรื อ
กําไรสุ ทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกําไรสุ ทธิประจําปี 2553
แต่กาํ หนดวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี โดยคํานวณ
จ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท.
ได้รับสู งกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
• โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามข้างต้น
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5
หรื อไม่

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ
บํารุ งพฤกษ์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง 4 คณะ
ควรแก้ไขปรับปรุ งลดลง เนื่องจากกรรมการส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการมีรายได้
อื่นอยูแ่ ล้ว

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ และขอเรี ยนว่าการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ดังกล่าว ปตท. ได้พิจารณาจากหลายปั จจัย รวมทั้งเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มี
ขนาดใกล้เคียงและอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งความรับผิดชอบ ภาระ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากทําหน้าที่มากกว่าคณะกรรมการชุดอื่น โดยมีการ
ประชุมปี ละประมาณ 10-12 ครั้ง ส่ วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ประชุมปี ละ
ประมาณ 2- 4 ครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เมื่อปี ที่แล้วและยังเป็ นอัตราที่เหมาะสม
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ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้ดว้ ย

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2553 เท่ากับปี
2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติทลี่ ง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
ระเบียบวาระที่ 6
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:

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,353,807,033
20,816,890
8,558,902

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
98.77
0.87
0.36

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 4,605,973 หุน้
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ ง
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
• ตามข้อบังคับของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดให้ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสามหรื อจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยในปี นี้มี
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน ห้า (5) ท่าน ได้แก่
นางเบญจา หลุยเจริ ญ นายพิชยั ชุณหวชิร นายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช
คุณพรทิพย์ จาละ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งลาออกก่อนครบวาระ
เนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
• ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32
กําหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ห้า(5) คน แต่ไม่เกิน
สิ บห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระตาม
รายชื่อข้างต้นซึ่งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระนี้ ออกจากห้อง
ประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็ จ โดยขอให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นําเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
• ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือ่ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดเข้ามา
• คณะกรรมการสรรหา 3ท่าน ซึ่งประกอบด้วยนายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช
ประธานฯกรรมการสรรหา นายอําพน กิตติอาํ พน และนายจุลยุทธ
หิ รัณยะวสิ ต ได้ดาํ เนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ปตท.
• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาได้
พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.
ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดย
ผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
• คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการของ ปตท. จํานวน 5 ท่าน และนําเสนอขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ครบวาระ
ทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้ของดออกเสี ยงและไม่อยู่
ในที่ประชุม
• รายชื่อบุคคลที่ผา่ นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการของ ปตท. 5
ท่าน โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน/ความรู ้/ความชํานาญ ที่โดดเด่นดังนี้
1. นางเบญจา หลุยเจริญ : เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการคลัง
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่ งที่ผา่ นมาได้ให้
คําปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของกระทรวงการคลังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. นายพิชัย ชุณหวชิร : เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเงินและอุตสาหกรรม
พลังงานโดยให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
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3. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา : เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปิ โตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และเป็ นกรรมการ บมจ.ไทยออยล์ฯ และ บมจ.บางจากฯ
4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา : เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นทรัพยากรมนุษย์และ
การบริ หารจัดการองค์กร ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิ การ ก.พ. และ
เป็ นกรรมการ บมจ.ไทยออยล์ฯ และ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยฯ
5. นายปิ ยวัชร นิยมฤกษ์ : เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการต่างประเทศและด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
• โดยลําดับที่ 1–2 คือ นางเบญจา หลุยเจริ ญ และ นายพิชยั ชุณหวชิร
เป็ นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ส่ วนลําดับที่ 3 – 5 เป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

• จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ โดยการลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6
หรื อไม่

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเสนอแนะว่าควรให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่งได้แสดงวิสยั ทัศน์ หรื อให้คาํ มัน่ สัญญาต่อที่ประชุม หลังจากลงมติ
เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นการสร้างความมัน่ ใจในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการต่อไป

นายทองอินทร์ แสงงาม
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น กรรมการ
และหรื อระเบียบวาระการประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอเข้ามา ว่าเหตุใด
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จึงไม่ใช้สิทธิเสนอเข้าไปเอง รวมทั้งกรรมการบางท่านซึ่งเป็ น
ข้าราชการประจํา และได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งอีกหลายแห่ง เช่น นาย
อําพน กิตติอาํ พน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะมีเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ในแต่ละตําแหน่งอย่างไร ขอฝากให้
กระทรวงการคลังพิจารณาด้วย
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ประธานฯ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจงดังนี้
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น กรรมการ และหรื อระเบียบ
วาระการประชุม ซึ่งประกาศในเว็บไซต์มีจุดประสงค์เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อย
เสนอ สําหรับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ได้มีการประสานงานกันตลอดเวลา เช่นเดียวกับ
ปตท. ที่ดูแลบริ ษทั ลูก ในกรณี ที่มีกรรมการครบวาระหรื อกรณี ลาออก ก็จะต้อง
ดูแล ใช้สิทธิ นาํ เสนอบุคคลเพื่อให้บริ ษทั ลูกพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการตาม
กระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาของบริ ษทั นั้นกําหนด และต้องเป็ นไปตาม
หลัก CG ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี กรรมการ
ของ ปตท. ทางกระทรวงการคลังก็ใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น คุณเบญจาฯ ก็เสนอโดย
กระทรวงการคลัง
- ส่ วนประเด็นการให้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของกรรมการที่เป็ น
ข้าราชการประจํา ซึ่งผูถ้ ือหุ น้ ยกตัวอย่าง คือคุณอําพนฯ ดังกล่าว ขอเรี ยนว่า
คุณอําพนฯ สามารถบริ หารเวลาได้ดีเยีย่ ม โดยเข้าร่ วมประชุมได้เกือบ ร้อยละ
100 ตามที่บนั ทึกไว้ในรายงานประจําปี แต่ในวันนี้คุณอําพนฯ ไม่ได้ร่วม
ประชุมด้วย เนื่องจากต้องไปเข้าอบรมหลักสู ตรสําคัญในต่างประเทศโดยเป็ น
หลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อ ปตท. และส่ วนรวม ซึ่งบังเอิญกําหนดการอบรม
ตรงกับวันประชุมฯ โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรื อเลื่อนได้ ทั้งนี้ ขอเรี ยนว่า
คุณอําพนฯ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์และความสามารถอย่างมากในการทํา
หน้าที่กรรมการ ได้ให้ขอ้ แนะนํา ข้อคิดเห็นที่ดีมากและเป็ นประโยชน์ ครบถ้วน
และทําหน้าที่ดูแลปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นอย่างดีท้ งั ของ
ปตท. และบริ ษทั กลุ่ม ปตท.
นายภูวนารถ ณ สงขลา

ขอให้ประธานฯ สรุ ปวิธีเก็บใบลงคะแนนของวาระนี้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องของ CG

ประธานฯ

ขอเรี ยนว่าวิธีการลงคะแนนเสี ยงจะชี้แจงในลําดับต่อไป และขอสอบถามว่ามี
ผูถ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามอีกหรื อไม่

นายสุ รศักดิ์ กอประคอง
ผูถ้ ือหุ น้

ขอให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ปตท. ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มาทางสายบัญชีหรื อการเงินเพิม่ ขึ้น

ผูถ้ ือหุ น้ และอาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ ซึ่งควรเก็บใบคะแนนทั้งหมด ว่าจะดําเนินการอย่างไร
สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
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เนื่องจากปัจจุบนั มีกรรมการมาจากสายนิติศาสตร์เป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อ
ช่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- สําหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
กําหนดไว้ว่าต้องรวมกันอย่างน้อยแสนหุน้ ซึ่ งเห็นว่าการรวมกันให้ได้แสนหุน้
ค่อนข้างจะลําบาก หากเป็ นไปได้ขอลดลงเหลือหมื่นหุ น้ คาดว่าจะมีผเู ้ สนอเข้า
ไปมาก
- ปตท. ควรเพิ่มช่องทางสนทนาสําหรับผูถ้ ือหุน้ ในเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถติดต่อกับ ปตท. ได้สะดวกขึ้น
ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูช้ ้ ีแจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ขอรับข้อคิดเห็นของท่านผูถ้ ือหุ น้ ในประเด็นควรเพิ่มจํานวนกรรมการที่มี
ความรู ้ดา้ นการเงิน บัญชี มากขึ้น ซึ่งปั จจุบนั มีจาํ นวน 3 ท่าน
- สําหรับจํานวนหุน้ ขั้นตํ่าที่ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยรายเดียวหรื อรวมกันเพื่อเสนอ
บุคคลเข้าคัดเลือกเป็ นกรรมการ ปตท. ขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาว่าจํานวนหุน้
ที่เหมาะสม ควรจะเป็ นเท่าใด โดยการเทียบเคียงกับบริ ษทั อื่นด้วย
- ขอรับข้อเสนอเรื่ องการเพิ่มช่องทางในเว็บไซต์เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถสื่ อสาร
กับ ปตท. มากขึ้น และขอเรี ยนว่าปั จจุบนั ปตท. มีช่องทางสื่ อสาร เช่น ช่องทาง
ของฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor Relation : IR) / เลขานุการบริ ษทั
(Corporate Secretary) / ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) เป็ นต้น
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีก
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้
ลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตาม
รายชื่อที่เสนอข้างต้น จํานวน 5 ราย โดยจะลงคะแนนเป็ นรายบุคคลตามลําดับ
ทั้งนี้ จะขอเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ก่อนทีละท่าน และ
จากนั้นจะขอเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้ง 5 ท่าน

มติทปี่ ระชุม

อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จํานวน 2 ท่าน และอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังนี้

C:\Users\Puh\Desktop\Minutes_AGM110_TH.docx

หน้า 27/39

1) นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ
มติทลี่ ง

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

2,372,007,185
948,805
10,833,659

2) นายพิชัย ชุณหวชิร
มติทลี่ ง

กรรมการ
จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

2,373,460,972
552,697
9,775,980

3) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
มติทลี่ ง

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,373,366,061
570,867
9,852,721

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

2,373,600,144
321,277
9,868,228

5) นายปิ ยวัชร นิยมฤกษ์

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.57
0.01
0.41

กรรมการอิสระ

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,373,465,602
419,387
9,904,360

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นอีก จํานวน 606,824 หุน้
- กรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าร่ วมประชุม
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ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.56
0.02
0.41

กรรมการอิสระ

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

มติทลี่ ง

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.57
0.02
0.41

กรรมการอิสระ

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

มติทลี่ ง

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.51
0.04
0.45

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.57
0.02
0.42
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ประธานฯ

ขอให้คุณเบญจาฯ และคุณพิชยั ฯ แสดงวิสยั ทัศน์ส้ นั ๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ

นางเบญจา หลุยเจริญ
กรรมการ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และขอเรี ยนว่า ปตท. เป็ นรัฐวิสาหกิจ เมื่อเป็ นรัฐวิสาหกิจก็ถือเป็ นสมบัติของ
ชาติ ในการเป็ นกรรมการจึงเข้ามาทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของท่าน ทํางาน
แทนท่าน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และการทําหน้าที่กรรมการที่ผา่ นมา
ได้ให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ และช่วยดูแลให้ ปตท. ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบของกระทรวงการคลัง อย่างถูกต้องเหมาะสม

นายพิชัย ชุณหวชิร
กรรมการ

จากประสบการณ์การเป็ นพนักงาน ปตท. ทั้งในฐานะผูป้ ฏิบตั ิ และผูบ้ ริ หาร
จึงทําให้มีความเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งกลุ่ม ปตท. ได้เป็ น
อย่างดี ดังนั้นการเข้ามาทําหน้าที่กรรมการแทนผูถ้ ือหุน้ จึงสามารถใช้ความรู ้
และประสบการณ์ที่ผา่ นมา กํากับดูแล สนับสนุนการดําเนินการของบริ ษทั
และบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ให้มีการลงทุน การจัดการทางการเงินอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย และสุ ดท้าย
ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2553– 2557)
ประธานฯ แจ้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

ขอเรี ยนชี้แจงข้อมูล ดังนี้
• ปตท.มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2553 – 2557 เป็ นเงินรวมประมาณ
244,518 ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่ วนใหญ่จะใช้ในปี 2553 และ 2554
• ทั้งนี้ การลงทุนส่ วนใหญ่ของ ปตท. เป็ นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจร่ วมทุนเป็ นหลัก
• สําหรับความจําเป็ นที่ ปตท. ต้องขอวงเงินกูเ้ พิม่ เติมนั้น เนื่องจาก
1. ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน การรักษาสภาพคล่องทางการเงินเป็ น
สิ่ งจําเป็ น ปตท.จึงควรมีความพร้อมในการระดมเงินเพื่อใช้สาํ หรับ
แผนการลงทุนใน 5 ปี ข้างหน้า รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนี้
โครงสร้างเงินทุนของ ปตท. ปั จจุบนั ยังสามารถรองรับการก่อหนี้เพิม่
ได้อีก
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โดย ณ 31 ธ.ค. 52

: Net Debt/Equity = 0.50 เท่า
: Net Debt/ EBITDA = 1.74 เท่า
2. ปี 2553-2557 ปตท.มีภาระต้องชําระคืนเงินต้นเป็ นวงเงินประมาณ
124,000 ล้านบาท โดยเป็ นการครบกําหนดของเงินกูร้ ะยะสั้น
อายุ 3-8 ปี จํานวน 72,263 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. กูต้ ามภาวะตลาด
ในขณะนั้น เพื่อให้ได้ตน้ ทุนเงินกูร้ วมอยูใ่ นระดับเหมาะสม จึง
ต้องขอวงเงินกูเ้ พิม่ เติมจํานวน 80,000 ล้านบาท เพื่อ Refinance
เงินกูอ้ ายุ 3-8 ปี ที่ครบกําหนดดังกล่าว
3. นอกจากนั้น ตลาดการเงินมีความผันผวนเช่นกัน ปตท.จึงควรเตรี ยม
ความพร้อมในการระดมทุนได้ทนั ทีเมื่อตลาดเอื้ออํานวย และ มีความ
จําเป็ นในการใช้เงิน
• ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแผนการจัดหาเงินทุน
จากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม วงเงินรวมประมาณ 80,000 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การลงทุนและ/หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปและ/หรื อเพื่อทดแทนเงินกู้
เดิมที่ครบกําหนดชําระ (Refinance) ในช่วงเวลา 5 ปี (ปี 2553-2557)
ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7
หรื อไม่

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามว่าผูถ้ ือหุ น้ ปตท. จะมีสิทธิลงทุนในหุน้ กูข้ อง ปตท. หรื อไม่

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่าการระดมทุนของ ปตท. ดําเนินการในหลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งคือการ
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ออกหุ น้ กู้ โดยออกให้กบั สถาบันการเงิน หรื อรายย่อย ทั้งนี้ กรณี รายย่อย จะเปิ ด
ขายเป็ นการทัว่ ไป และ ปตท. จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบว่า
ปตท. จะมีการออกหุน้ กูจ้ าํ นวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด สถานที่จองหุน้ สถาบัน
การเงินที่รับผิดชอบ ดอกเบี้ย เงื่อนไขของเวลาและอื่น ๆ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ มีความ
มัน่ ใจกับ ปตท. โดยการลงทุนในหุ น้ กูด้ ว้ ย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะเปรี ยบเสมือนเป็ น
เจ้าหนี้ ปตท. ความเสี่ ยงน้อยกว่าการถือหุน้ สามัญซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นเจ้าของ
นายฮั่งใช้ อัคควัสกุล
ขอแสดงความภูมิใจกับ ปตท. และขอสนับสนุนเรื่ องการออกหุน้ กูข้ อง ปตท.
ผูถ้ ือหุ น้
เนื่องจากปัจจุบนั ปตท. คือเสาหลักด้านพลังงานของประเทศไทย สามารถให้
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ความช่วยเหลือบริ ษทั ในกลุ่ม เช่น บางจาก ไทยออยล์ รวมถึงการควบรวม
กิจการ เช่น PTTAR และขอสอบถามว่า ปตท. จะมีการกูเ้ งินเป็ นเงินสกุล
ดอลล่าร์สหรัฐ หรื อไม่ ซึ่งขอให้ขอ้ เสนอแนะว่า ปตท. ควรออกหุน้ กู้ เป็ นเงิน
บาทในประเทศไทย เนื่องจากดอกเบี้ยที่ผถู ้ ือหุน้ กูไ้ ด้รับจะหมุนเวียนใช้จ่ายอยู่
ในประเทศ และขอให้ ปตท. ดูแลผูถ้ ือหุ น้ กูโ้ ดยการให้สิ่งดี ๆ เช่นการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะ และขอเรี ยนว่าในปี 2552 ปตท. ได้
ดําเนินการเช่นที่ผถู ้ ือหุน้ แนะนํา ซึ่ง ปตท. ได้ใช้ประโยชน์จากเงินในประเทศ
ไทยในปี ที่ผา่ นมาเป็ นปี หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทัว่ โลกมีปัญหาในเรื่ องของ
การเงิน แต่สาํ หรับประเทศไทยยังคงมีความเข้มแข็ง ตลาดการเงินในประเทศ
ยังมีความเข้มแข็งและรองรับการขยายตัวของกลุ่ม ปตท. ได้ดี สําหรับกลุ่ม
ปตท. มีการจัดหาเงินในหลายรู ปแบบ อาทิ หุน้ กู้ การกูเ้ งินจากธนาคาร รวม
ประมาณแสนกว่าล้านบาท ซึ่งในส่ วนของ ปตท. ได้มีการออกหุ น้ กูแ้ ละกูเ้ งิน
รวมจํานวน 60,000 กว่าล้านบาท โดยการออกหุน้ กู้ 2 ครั้ง รวม 50,000 ล้านบาท
และเมื่อตอนต้นปี 2553 ปตท. ได้ดาํ เนินการกูเ้ งินภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ
จากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ประมาณ 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
เทียบเท่าประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท (โดยเป็ นการจัดหาใน ประเทศที่เป็ นเงิน
บาทแล้ว swap เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ ประมาณ 200 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ
กูเ้ ป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ โดยตรงประมาณ 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) เพื่อรักษา
สัดส่ วนของเงินกูท้ ี่เป็ นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ประมาณ ร้อยละ 25 และเป็ น
เงินบาทอีกร้อยละ 75 ซึ่งจะสอดคล้องกับรายได้ของกลุ่ม ปตท.
สําหรับการจัดหาเงินกูส้ ่ วนที่เหลือตามวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมตั ิ อีกประมาณ
10,000 กว่าล้านบาทของปี 2552 และรวมกับที่ขออนุมตั ิวงเงินกูเ้ พิ่มอีก 80,000
ล้านบาทจากผูถ้ ือหุ น้ ในวันนี้ จะขอรับข้อแนะนําของท่านผูถ้ ือหุ น้ ไปพิจารณา
ว่าจะดําเนินการในรู ปแบบใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยปกติจะพิจารณาดําเนินการ
ในประเทศก่อน
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นางผกาวดี ศักดิ์ศรชัย
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับราคาก๊าซ LPG ซึ่งไม่มีการปรับราคามาหลายปี ว่า ปตท.
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าราคาก๊าซฯ ปั จจุบนั ถูกกว่าราคา
ตลาดโลกอย่างไร และราคาที่เหมาะสมควรจะเป็ นอย่างไร เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลว่าหากมีการปรับราคาก๊าซฯ จะไม่ใช่เป็ นการเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เพื่อไม่ได้เกิดการต่อต้าน ควรดําเนินการให้เหมือนการประกาศ
ราคานํ้ามันที่มีการประกาศราคาตลาดโลกและราคาในประเทศ ที่สอดล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยใช้สื่อทุกสื่ อ และขอให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการทํา CSR
ของ ปตท. ว่าควรจะมีกาํ หนดค่าใช้จ่ายในด้านการช่วยสังคมเป็ นจํานวน ร้อยละ
ของรายได้ เนื่องจากรายได้ยงั ไม่ดีเท่าที่ผา่ นมา และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุ น้

ประธานฯ

เรี ยนว่าขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงใน
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บํารุ งพฤกษ์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเสนอให้พิจารณาอีกแนวทางหนึ่ง คือให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่(กระทรวงการคลัง)
กับกองทุนวายุภกั ษ์ แบ่งหุน้ สามัญส่ วนที่ถือไว้ออกขาย เพือ่ นํากําไรที่ได้มาจาก
การขายหุน้ มาให้ ปตท.กู้ เพื่อที่ ปตท. จะได้ออกหุน้ กูน้ อ้ ยลง เป็ นการลดภาระ
การจ่ายดอกเบี้ยหุ น้ กูล้ ง โดยกระทรวงการคลังและกองทุนวายุภกั ษ์จะได้กาํ ไร
จากการขายหุน้ ด้วย เนื่องจากมองในด้านเศรษฐศาสตร์แล้วการถือหุ น้ จํานวน
มากเป็ นเวลานาน จะไม่เกิดประโยชน์ นอกจากนั้น หากภาครัฐขายหุน้ ได้กาํ ไร
มาก สามารถนําเงินไปใช้จ่ายในสิ่ งที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น นําไป
ปรับปรุ งด้านการคมนาคม ปรับทางรถไฟให้เป็ นรางคู่ขนานไปทัว่ ประเทศ โดย
ไม่ตอ้ งไปกูเ้ งินจากต่างประเทศ

ประธานฯ

ขอฝากผูแ้ ทนกระทรวงการคลังช่วยกรุ ณารับข้อเสนอของท่านผูถ้ ือหุน้ ด้วย และ
ขอถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามในวาระ 7 อีกหรื อไม่

นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล
ผูถ้ ือหุ น้

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปตท. ที่ได้ปฏิบตั ิงานด้วย
ความอุตสาหะ จนทําให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับปั นผลอีกในปี นี้ และขอสอบถามว่า
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มวงเงินกูค้ รั้งนี้ เพือ่ 1. นําไปลงทุน 2. นําไปรี ไฟแนนซ์
และ 3. นําไปใช้หนี้เดิมใช่หรื อไม่ และขอให้ช่วยอธิบายกรณี เพือ่ นําไป ใช้หนี้
การออกหุ น้ กูท้ ี่ผา่ นมา
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่าเนื่องจาก ปตท. มีหุน้ กูท้ ี่มีอายุ 3 – 8 ปี ซึ่งจะครบอายุ และต้องคืน
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เงินกู้ รวมเป็ นจํานวน 70,000 กว่าล้านบาท ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักในการขอ
อนุมตั ิวงเงินกูจ้ าํ นวน 80,000 ล้านบาทในครั้งนี้ คือเพือ่ ไปทดแทนหุน้ กูห้ รื อ
เงินกูร้ ะยะสั้นจํานวนข้างต้น ซึ่ งจะทําให้หนี้สินสุ ทธิ ไม่เพิ่มขึ้น
นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล
ผูถ้ ือหุ น้

สอบถามว่า ปตท. มีแผนการบริ หารจัดการทางการเงินอย่างไร เหตุใดจึงต้องขอ
อนุมตั ิวงเงินเพื่อนําไปชําระหนี้หุน้ กู้ และเงินกูต้ ามสัญญาที่กเู้ อาไว้

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

ขออนุญาตเรี ยนชี้แจงว่า คือวงเงินที่ขออนุมตั ิเพื่อนําไปชําระในส่ วนของหุน้ กู้
เป็ นหุ น้ กูท้ ี่ออกเมื่อหลายปี ก่อนและถึงกําหนดชําระในปี นี้และช่วงปี ถัดไป
ไม่ใช่หุน้ กูท้ ี่เพิ่งออกเมื่อปี ที่แล้ว ทั้งนี้ สําหรับนโยบายการบริ หารจัดการทาง
การเงิน ปตท.จะดําเนินการให้อายุของเงินกูโ้ ดยเฉลี่ยมีระยะเวลานาน
พอสมควร เนื่องจากการลงทุนของ ปตท. เป็ นการลงทุนที่ตอ้ งใช้เวลานานที่จะ
คืนทุน ซึ่งปั จจุบนั อายุเฉลี่ยของเงินกู้ ปตท. จะอยูท่ ี่ 7 ปี และจะมีส่วนที่ตอ้ ง
ทยอยชําระคืนในแต่ละปี

Mr. Basant Kumar
Dugar

ขอให้ขอ้ สังเกต ดังนี้
1. หาก ปตท. อยูใ่ นช่วงที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่ งเสริ ม
การลงทุน (BOI) การออกหุน้ กูก้ จ็ ะไม่น่าสนใจเนื่องจากกําไรจะไม่ตอ้ งเสี ย
ภาษี แต่ในกิจการที่ไม่มี BOI ไม่มีขอ้ ยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ การออกหุน้
กูจ้ ะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากสามารถนําดอกเบี้ยไปหักเป็ นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีได้
2. ในการกูเ้ งินต่างประเทศ ควรใช้อตั ราดอกเบี้ยอ้างอิง Libor เสมอ เนื่องจากจะ
ถูกกว่า Sibor
3. ผูถ้ ือหุน้ อาจจะสนใจลงทุนใน Zero Coupon Bond ซึ่งจะส่ งผลให้ ปตท. มี
กระแสเงินสดมากขึ้น เนื่องจากไม่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยจนกว่าจะครบกําหนด
4. ให้พิจารณา Lock ดอกเบี้ยที่ยงั คงตํ่าอยูใ่ นขณะนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มที่
อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสู งขึ้น ดังจะเห็นได้จากหลายประเทศทั้ง ออสเตรเลีย
อินเดีย มาเลเซีย เวียตนาม และ จีน ในขณะนี้

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ให้ขอ้ สังเกต และขอเรี ยนว่าในการบริ หารการเงินที่ผา่ น
มา ปตท. ได้มีการพิจารณาดําเนินการตามที่ได้ให้ขอ้ สังเกตไว้ท้ งั หมดแล้ว

ผูถ้ ือหุ น้
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นายสุ รศักดิ์ กอประคอง
ผูถ้ ือหุ น้

ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบอร์ ดนิทรรศการแผนการลงทุนของ ปตท. ว่าตอบ
คําถามได้ดี และขอสอบถามเพิ่มเติมจากที่ได้ดูในบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ
แผนการลงทุน ก่อสร้างท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ว่าจะเสร็ จเมื่อใดและต้อง
ใช้เงินลงทุนอีกเท่าใด และโรงแยกก๊าซฯ ที่ 6 ซึ่งสร้างเสร็ จแล้ว จะมีรายได้
เพิ่มขึ้นประมาณเท่าใด จะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ได้เมื่อใด

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่า ท่อส่ งก๊าซฯ เส้นที่ 4 เป็ นท่อบนบก จากระยองไปสระบุรี เพื่อนํา
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ก๊าซฯ ไปส่ งให้โรงไฟฟ้ า IPP ขนาดใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็ จประมาณ 2 – 3 ปี
ข้างหน้า ความยาวทั้งหมด 300 กว่ากิโลเมตร เงินลงทุนอยูท่ ี่ประมาณ 30,000
ล้านบาท สําหรับผลตอบแทนของการลงทุนในส่ วนนี้เมื่อแล้วเสร็ จ ขณะนี้
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตาม พรบ.ประกอบกิจการพลังงาน จํานวน
7 ท่าน จะเป็ นคนกําหนดค่าผ่านท่อ ซึ่งค่าผ่านท่อจะให้ผลตอบแทน ร้อยละ
12.5 มี Return on Equity ร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็ นการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่
แน่นอน เพื่อส่ งก๊าซฯไปให้โรงไฟฟ้ า ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
ขนส่ งได้มากยิง่ ขึ้น สําหรับโรงแยกก๊าซฯ ที่ 6 คาดว่าจะสามารถเดินเครื่ องได้ใน
ระยะเวลาไม่นาน
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ขอเรี ยนถามข้อมูลดอกเบี้ยที่จะรี ไฟแนนซ์ ประมาณ 70,000 ล้านบาท ว่ามี
ผูถ้ ือหุ น้
ต้นทุนดอกเบี้ยเท่าใด และตามการคาดการณ์เงินกูใ้ นอนาคตจะมีดอกเบี้ย
ประมาณเท่าใด
ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน ชี้แจงข้อมูล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

เรี ยนชี้แจงว่า การบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยของ ปตท. ส่ วนใหญ่
เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปัจจุบนั ภาพรวมของเงินกู้ ปตท. ประมาณร้อยละ 85 เป็ น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอีกร้อยละ 15 เป็ นอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดปั จจุบนั ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่ ปตท. จ่ายจะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
5 ต่อปี และตามที่ได้เรี ยนไว้เบื้องต้นที่ ปตท. ได้จดั หาเงินกูใ้ นช่วงต้นปี
ประมาณ 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อยูป่ ระมาณร้อยละ 2
ทั้งนี้ ในการดําเนินการต่อ ๆไป จะนําข้อแนะนําของผูถ้ ือหุน้ ไปพิจารณาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 อีก
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็น ดังนั้น จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ลงมติในวาระนี้ดว้ ย

มติทปี่ ระชุม

อนุมตั ิแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2553 – 2557) ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
มติทลี่ ง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
ระเบียบวาระที่ 8

:

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
2,276,522,067
93,928,988
13,365,729

ร้ อยละของจํานวนหุ้น
ทีม่ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
95.50
3.94
0.56

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 27,135 หุน้
เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ แจ้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ช่วยชี้แจงเรื่ องราคาก๊าซฯ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ส่ วนแรกเกี่ยวกับเรื่ องก๊าซ LPG ซึ่งไม่ได้ปรับราคาขึ้นในหลายปี ที่ผา่ นมา และ
ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ให้ขอ้ แนะนําว่า ปตท. ควรมีการชี้แจงให้ประชาชน
ได้รับทราบว่าราคาก๊าซ LPG ในประเทศไทยถูกกว่าราคาในตลาดโลกมาก และ
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการต้องเป็ นผูแ้ บกรับภาระ และเมื่อก๊าซ LPGราคาถูกจึงทําให้
มีการนําไปใช้ในภาคส่ วนอื่น อาทิ ภาคขนส่ ง ภาคอุตสาหกรรมทดแทนนํ้ามัน
หรื อทดแทนพลังงานอื่น ๆ แทนที่จะใช้สาํ หรับการหุงหาอาหารในครัวเรื อน
ซึ่งทําให้มีปริ มาณการใช้เพิม่ ขึ้นมาก การผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ ในราคานําเข้าที่แพงกว่าและต้องขายในราคาถูก โดย
ภาครัฐต้องนําเงินมาอุดหนุนราคาส่ วนต่างดังกล่าว ซึ่งเป็ นเงินจํานวนมาก คาด
ว่าปี 2553 จะต้องนําเงินกองทุนนํ้ามันมาอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ประมาณ
10,000-20,000 ล้านบาท ซึ่งส่ วนนี้เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่มีมติคณะรัฐมนตรี
ให้ยนื ราคาไปจนถึงเดือนสิ งหาคม 2553 โดย ปตท. จะต้องประสานงานกับ
ภาครัฐบาลว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป ในสภาวการณ์ที่ภาครัฐต้องใช้
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เงินกองทุนนํ้ามันมาอุดหนุนมากขึ้น เนื่องจากมีปริ มาณการใช้เพิ่มมากขึ้นและ
การผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการใช้ สําหรับกรณี NGV ซึ่งราคาถูกกําหนด
ราคาอยูท่ ี่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และยังไม่เคยปรับราคาขึ้นมาหลายปี โดยที่
ต้นทุนการผลิตสู งกว่าราคาขาย และ ปตท. ต้องแบกรับภาระขาดทุน ซึ่ง ปตท.
ได้พยายามหารื อกับรัฐบาลมาโดยตลอดที่จะทยอยขอปรับราคาขึ้น เพื่อลดภาระ
ขอเรี ยนว่าทั้งเรื่ อง LPG และ NGV เป็ นเรื่ องที่ปตท. จะต้องดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐ โดยผลประโยชน์เกิดกับผูใ้ ช้ คือ ประชาชน เป็ นส่ วนใหญ่ จึง
ต้องบริ หารจัดการให้เหมาะสม พอประมาณไม่มากเกินไป ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดําเนินการจนบริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายมาก และเกิดผลกระทบกับผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 การดําเนินการด้าน CSR ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ห่วงใยว่า ปตท. ควรพิจารณา
ดําเนินการด้าน CSR แต่พอควร ซึ่งขอเรี ยนว่า ปตท. มีความระมัดระวังเรื่ อง
ภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากกําไรของ ปตท. ลดลง และมีหนี้ที่ตอ้ งชําระคืน รวมทั้ง
มีภาระการลงทุนเพื่อขยายกิจการไปในอนาคตด้วย โดยต้องดําเนินการด้าน
CSR ต่อไป ในระดับที่เหมาะสม ไม่เกินตัว ไม่มากเกินไป และให้เกิดประโยชน์
จริ งจัง ทั้งนี้ เพื่อทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีวา่ ปตท. ทําธุรกิจโดยดูแลสังคม ชุมชน
ควบคู่กนั ไป เพือ่ การอยูร่ ่ วมกัน และบริ ษทั ฯ เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการ
กํากับดูแลให้บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ให้มีการใช้จ่ายเงินในเรื่ องดังกล่าวด้วยความ
ระมัดระวังด้วย
นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
- ประเด็นที่ 1 : เกี่ยวกับการประชุม คือ เนื่องจากมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมาก
และมีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามมาก จึงขอเสนอว่าการประชุมในปี ต่อไปควร
เริ่ มประชุมเวลา 9.00 น. หรื อเร็ วขึ้น
ประเด็นที่ 2 : เรื่ องค่าตอบแทนของ CEO ซึ่ง ปตท. เจริ ญเติบโตมาจนถึงทุก
วันนี้ ส่ วนสําคัญมาจาก CEO ท่านปั จจุบนั (นายประเสริ ฐฯ) และตําแหน่ง CEO
เป็ นตําแหน่งที่สาํ คัญ มีความรับผิดชอบสู ง มีส่วนเป็ นอย่างมากที่จะทําให้
บริ ษทั ฯ เจริ ญก้าวหน้า จึงขอเสนอให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณากําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของ CEO ท่านต่อไปในอนาคต ให้มี
ความเหมาะสมและไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน

ประธานฯ

ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
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นายนพพร เกิดกรุ ง
ผูถ้ ือหุ น้

ขอขอบคุณคณะกรรมการและ ผูบ้ ริ หารทุกท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลในทุกประเด็น
ครบถ้วนในวันนี้ แต่เนื่องจากขณะนี้เวลาล่วงเลยมาก ขอให้ประธานฯ พิจารณา
สรุ ปการประชุมด้วย

ประธานฯ

แจ้งว่ายังมีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถาม จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม

นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเรี ยนสอบถามและให้ความเห็น ดังนี้
1. ตามที่ได้สอบถามในการประชุมปี 2552 ตามรายงานการประชุมหน้า 17/45
โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะ เกี่ยวกับการแยกประเภทการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศ
เป็ น 2 ราคา คือการใช้ในภาคครัวเรื อน และการใช้ในภาคขนส่ ง และการ
นําไปใช้แทนนํ้ามันเตา ขอทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานด้วย
2. การประกอบธุรกิจนํ้ามัน ตามที่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านหนึ่งได้เสนอแนะในเรื่ องการ
เพิ่ม Market Share ซึ่งจะต้องดู Network Share คือส่ วนแบ่งของสถานีบริ การ
ทั้งหมดต่อ Total Market ประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น มี Network Share ร้อยละ
20 แต่สามารถสร้าง Market Shareได้ ร้อยละ 23 หมายความว่า ปตท. สามารถ
บริ หารจัดการสถานีบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสําหรับการซื้อสถานี
บริ การ JET เมื่อปี 2552 เป็ นการเพิ่ม Network Share
3. ขอเรี ยนแจ้งผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับรายการวิทยุที่น่าสนใจ คือ สถานีวิทยุ FM 100.5
ของ อสมท.ในช่วงเวลา 20.00–21.00 น. ผูด้ าํ เนินรายการคือคุณรัชนี สุ ทธิธรรม
ซึ่งในตอนท้ายรายการหลัง 20.30 ไปแล้ว จะมีการรายงานวิเคราะห์เรื่ องนํ้ามัน
ของ ปตท. โดยให้ขอ้ มูล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเรื่ องค่าการตลาด ราคา
นํ้ามันดิบ ทั้งนี้ ขอเสนอแนะว่าหากสามารถเพิ่มเรื่ องราคาก๊าซ หรื อราคา
ผลิตภัณฑ์อื่น ก็จะทําให้ประชาชนทัว่ ไปได้ประโยชน์มากขึ้น

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถาม ดังนี้
1. หลังจาก ปตท. เข้าซื้อกิจการ JET มาบริ หารจัดการแล้วส่ วนแบ่งการตลาด
ของ ปตท.+ JET มีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงอย่างไรบ้าง และมีกาํ ไร
เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
2. เนื่องจากนโยบายการเปิ ดสถานีบริ การ NGV ถือเป็ นความจําเป็ นพื้นฐานขอ
ประเทศ จึงขอทราบว่าผลประกอบการของสถานีบริ การ NGV เป็ นอย่างไร
3. การลงทุนเหมืองถ่านหิน มีแผนจะใช้เงินลงทุนจํานวนเท่าไหร่ และมีการ
จัดหาแหล่งเงินทุนอย่างไร รวมทั้งแผน 5 ปี คาดการณ์วา่ ธุรกิจถ่านหิ นจะมี
กําไรเฉลี่ยเท่าไรเมื่อเทียบกับธุรกิจรวมของ ปตท.
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นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัตกิ าร กลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขั้นปลาย

ขอเรี ยนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่ อง Jiffy ซึ่ง ปตท. ได้เข้าซื้อกิจการของ JET และ
ปั จจุบนั มีการ Synergy กันในเรื่ องของการจัดหานํ้ามัน การบริ หาร เรื่ อง
โลจิสติกส์ ระบบคลังต่าง ๆ ทําให้มี Market Share รวมกันอยูท่ ี่ประมาณ ร้อย
ละ 36 ซึ่งเพิ่มสู งขึ้นมาโดยตลอดหลังจากที่ได้ซ้ือกิจการของ JET

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ขอเรี ยนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่ อง NGV ว่าปั จจุบนั มีรถที่ใช้ NGV ประมาณ 170,000
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ คัน และมีสถานีบริ การ ณ เดือนมีนาคม ประมาณเกือบ 400 แห่ง ใน 50 จังหวัด
สําหรับผลประกอบการตามที่ได้เรี ยนแล้วว่าราคา NGV อยูท่ ี่ 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม มาหลายปี ตั้งแต่เมื่อราคานํ้ามันยังอยูท่ ี่ 20-30 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
โดยไม่ได้ปรับขึ้น จนขณะนี้น้ าํ มันดิบ อยูท่ ี่ราคา 80 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
เป็ นผลให้ผลประกอบการขาดทุนสะสมเรื่ อยมา ซึ่งเมื่อปี 2552 ขาดทุนเป็ นเงิน
หลายพันล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้ช้ ีแจงกับรัฐบาลว่า ปตท. มีตน้ ทุนสู งขึ้น มีภาระ
มากขึ้น โดยภาครัฐเข้าใจปัญหาต่าง ๆ คาดว่าจะสามารถหาทางออกที่เป็ น
ประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายได้ ส่ วนเรื่ องราคาก๊าซ LPG รัฐบาลยังคงตรึ งราคาถึงเดือน
สิ งหาคม 2553
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การเงิน

ขอเรี ยนชี้แจงในเรื่ องการลงทุนธุรกิจถ่านหิน ซึ่งเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ
ขยายธุรกิจไปในพื้นที่ใหม่ โดยปี ที่ผา่ นมาได้เข้าไปซื้อกิจการของบริ ษทั ที่
ลงทุนทําเหมืองในอินโดนีเซี ย จํานวน 2 เหมือง ทั้งนี้ แนวทางการขยายธุรกิจ
ถ่านหิ นของ ปตท. จะดําเนินการใน 2-3 แนวทางประกอบกัน คือ สําหรับ
เหมืองที่ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ในอินโดนีเซีย จะมีการขยายกําลังการผลิตของ
เหมืองขึ้นไป โดยในช่วง 5 ปี ข้างหน้ามีแผนงานโดยตั้งเป้ าหมายว่าจะเพิม่ ระดับ
การผลิตจากปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ 7-8 ล้านตันต่อปี เป็ นที่ระดับมากกว่า 20 ล้านตัน
ต่อปี ซึ่งไม่รวมพื้นที่ที่เป็ นสัมปทานนอกประเทศอินโดนีเซีย คือในประเทศ
บรู ไน และประเทศมาดากัสก้าในอัฟริ กา เนื่องจากอยูร่ ะหว่างการพัฒนาสิ ทธิ
ในการเข้าไปสํารวจเหมืองและการพัฒนาเพื่อผลิตถ่านหินออกมาได้ โดยคาดว่า
จะเพิม่ การผลิตขึ้นได้อีกประมาณ 5 – 10 ล้านตันต่อปี และสําหรับส่ วนเพิม่ เติม
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เป็ นส่ วนที่ทาง ปตท. จะดําเนินการเองโดยการ
เจรจาร่ วมลงทุนหรื อการมองหาโอกาสในการเข้าไปซื้อกิจการ ซึ่งตัวเลขจะ
พยากรณ์ยากเนื่องจากจะขึ้นอยูก่ บั โอกาสที่จะเกิดขึ้นมากหรื อน้อย
สําหรับการประเมินกําไรโดยเฉลี่ยของธุรกิจถ่านหินในช่วงต้นยังไม่มากแต่จะ
เพิ่มขึ้นตามการขยายการผลิต

น.ส. ลิตา พวงมาลัย
ผูถ้ ือหุ น้

ขอสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการควบรวมกิจการของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. และ
คาดว่าการควบรวมนี้จะแล้วเสร็ จเมื่อใด และภายหลังการควบรวมจะส่ งผล
กระทบกับ ปตท. อย่างไรบ้าง
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรี ยนชี้แจงว่าการควบรวมตามที่เป็ นข่าว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการศึกษาซึ่งคาดว่า
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ การศึกษานี้จะมีขอ้ สรุ ปภายในเดือนพฤษภาคม หรื อเดือนมิถุนายน 2553
หลังจากนั้น จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนของข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาดังกล่าวเป็ น
บริ ษทั ในกลุ่มโรงกลัน่ และปิ โตรเคมี และเป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการศึกษาแล้ว ต้องดําเนินการอย่างไร ปตท. จะแจ้งผูถ้ ือหุน้
ต่อไป
นายสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาออกระเบียบ เงื่อนไข หรื อว่าข้อบังคับการ
ประชุม ในกรณี เกิดการกระทําที่ไม่เหมาะสมในห้องประชุม เพือ่ เป็ นการ
ป้ องกันในอนาคต

นายฮั่งใช้ อัคควัสกุล
ผูถ้ ือหุ น้

ขอให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. รัฐบาลควรเลิกอุดหนุนราคา LPG และ NGV ซึ่งเป็ นการบิดเบือนราคาจริ ง ๆ
ของพลังงานนั้น โดยไม่ได้เกิดประโยชน์กบั ประเทศชาติ รวมทั้ง ปตท. ต้อง
แบกรับภาระการขาดทุนที่มีผลกระทบกับผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
2. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความชื่นชมด้วยการปรบมือให้เกียรติแก่ คุณประเสริ ฐ
บุญสัมพันธ์ ในฐานะ CEO ที่มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล
3. การออกหุ น้ กูข้ อง ปตท. มีประโยชน์อย่างยิง่ กับ ปตท. ในอนาคต และขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ปรบมือให้กาํ ลังใจและขอบคุณกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกท่านด้วย

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นอีกหรื อไม่ ดังนั้น เมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถาม หรื อให้ความเห็น ดังนั้น ในฐานะผูแ้ ทนของ
คณะกรรมการขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุน้
โปรดส่ งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้เป็ นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่ งแบบ
ประเมินผลการประชุมให้กบั เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประตูทางออกก่อนจะไป
รับประทานอาหารกลางวัน
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีผถู ้ ือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียน
เพื่อเข้าประชุมเพิม่ ขึ้น โดย ณ ตอนปิ ดประชุมมีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น
4,357 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,797 ราย และรับมอบฉันทะ 1,560 ราย
รวมเป็ นจํานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 2,383,437,384 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.07 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และขอปิ ดประชุม
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ปิ ดประชุม เวลา 13.11 น.
นางวันทนีย ์ จารึ ก
นายบุรณิ น รัตนสมบัติ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ลงนาม ........................................................................
( นายณอคุณ สิ ทธิพงศ์ )
ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนาม ........................................................................
( นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.
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