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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  ประจาํปี 2553 
บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.)  

 ––––––––––– 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม    

 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี  9 เมษายน 2553  เวลา 09.30 น. ณ หอ้งเพลนารี 1-3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ  เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ไดจ้ดัฉายวิดีโอแนะนาํความปลอดภยัในการใชห้อ้งประชุม 
และขอความร่วมมือ “ขอใหปิ้ดโทรศพัทมื์อถือ” 

เร่ิมการประชุม 
 ณ เวลาเร่ิมเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมการประชุม รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 2,173 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 1,502 ราย  และรับมอบฉนัทะ 671 ราย  รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 
1,677,239,543 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 59.16  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ ปตท.   
จาํนวนทั้งส้ิน  2,835,071,125 หุน้  ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ ปตท.  โดยภายนอกหอ้งประชุมยงัคง
รับลงทะเบียนต่อไป 
 นายณอคุณ สิทธิพงศ ์ ประธานกรรมการ ปตท.  ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2553 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมฯ วา่ ปตท. ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจ 
ปตท. ดว้ยดีตลอดมา  และขอเรียนวา่ ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร 
เป็นบริษทัพลงังานชั้นนาํของประเทศไทย ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 
มุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม  ทั้งน้ี ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการ 13 ท่าน และผูบ้ริหาร 2 ท่าน   
ท่ีเขา้ร่วมประชุมบนเวที ดงัน้ี 
กรรมการ 
1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ ประธานกรรมการ ปตท.   
2. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 
3. คุณพรทิพย ์ จาละ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายชยัเกษม  นิติสิริ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
6. นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ  กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
7. นางเบญจา  หลุยเจริญ  กรรมการ 
8. นายนริศ  ชยัสูตร  กรรมการ 
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9. นายอนุวฒัน ์ เมธีวิบูลวฒิุ  กรรมการอิสระ 
10. นายสุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
11. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
12. นายพิชยั  ชุณหวชิร  กรรมการ 
13. นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 ผู้บริหาร    
 1. นายเทวินทร์  วงศว์านิช  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  
 2.     นายปรัชญา  ภิญญาวธัน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอาํพน กิตติอาํพน ลาการประชุมเน่ืองจากไปราชการต่างประเทศ และคุณหญิงชฎา 
วฒันศิริธรรม  เกษียณจากตาํแหน่งเน่ืองจากอายคุรบ 65 ปี  นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงอยูด่า้นหนา้เวที  พร้อมท่ีจะช้ีแจงและใหข้อ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้สอบถาม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  อน่ึง กรรมการอิสระ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีจะเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย 

 ผู้สอบบัญชีและทีป่รึกษากฎหมายของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะนาํผูแ้ทนจากสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท.  
จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ คุณชลาลยั สุขสถิต คุณมยรีุย ์จนัทะมาตย ์ คุณพิสมยั  แฉลม้เขตต ์และ คุณจินตนา  ฉายากลุ  
และแจง้ช่ือผูท้าํหนา้ท่ีเป็นคนกลางซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  3 ท่าน คือ คุณวิศิษยศ์กัด์ิ  อรุณสุรัตน์ จากบริษทั   
วีระวงศ ์ชินวตัร และเพียงพนอ จาํกดั   คุณอคัรพล พิเชษฐวณิชยโ์ชค และ คุณมนญัญา ธิตินนัทวรรณ จากบริษทั 
อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ีว่า ปตท.ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2553  รวมทั้ง ปตท. ไดป้ระกาศ
ในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สาํคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553  และเสนอช่ือบุคคลผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั 
เพ่ือรับคดัเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล และ/หรือ ระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเขา้มา และเพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  จึงขอให ้คุณอรรถพล ฤกษพ์บูิลย ์เลขานุการบริษทั เรียนช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการประชุมวนัน้ี 

 นายอรรถพล ฤกษพ์บูิลย ์เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนขออภยัผูถื้อหุน้เก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชุม
เน่ืองจากในหนา้ท่ี 1 มีขอ้ผดิพลาดจากการพิมพ ์1 แห่ง คือ กาํหนดขอเชิญประชุมในวนัศุกร์ท่ี 9  เมษายน 2552  
ซ่ึงท่ีถูกตอ้ง คือ 2553  จึงขออนุญาตแกไ้ขต่อท่ีประชุมฯ  จากนั้นจึงเรียนช้ีแจงถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงัน้ี  : 
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 -  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถ 
ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย  หรือไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือหรือ 
รับมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน   
 -  การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเกบ็ใบลงคะแนน และนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ดงักล่าวมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ี
ลงคะแนน เห็นดว้ย ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองคะแนนเสียง 
ใหถื้อว่าท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติัในวาระนั้น ๆ ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่ง ซ่ึงจะขอใหล้งคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงจะเกบ็ใบลงคะแนน เห็นดว้ย ทั้งหมด ทั้งน้ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี   สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด 
สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยส่งใบลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีประจาํแถวของผูถื้อหุน้ 
 ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถาม กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุใหท่ี้ประชุม
ทราบก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกคร้ัง รวมทั้ง หากผูถื้อหุน้มีคาํถามท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงั
พิจารณาอยู ่ขอความกรุณานาํไปสอบถามในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และกรุณาใหค้วามเห็นหรือ
สอบถามอยา่งกระชบั  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย และเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่
ในเวลาท่ีกาํหนด   และเน่ืองจากขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งท่ีรัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินโดยหา้มมีการชุมนุมทาง
การเมืองเกิน 5 คน จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้  กรุณางดการสอบถาม หรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวกบัประเดน็ทาง
การเมืองดว้ย 
 อน่ึง ปตท. จะขอเกบ็ใบลงคะแนนของผูถื้อหุน้คืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน และ 
ขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดตอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บแจก ณ ตอนลงทะเบียน   เพ่ือท่ี ปตท. จะไดน้าํไปพิจารณา
ปรับปรุงการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังต่อไป โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ณ ประตูทางออก  

 จากนั้น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ เร่ิมพจิารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย
วาระ รวม  8  วาระ ตามลาํดบัดงัน้ี 
 
ระเบยีบวาระที ่1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2552  เมือ่วนัที ่10 

เมษายน 2552  
ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปตท. ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2552  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ  รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตแ์ลว้ จึงขอเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว และไดส้อบถามผูถื้อหุน้
วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานฯ หรือไม่  ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
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นายชาตรี  เจริญเนือง 
ผูถื้อหุน้  

ขอช่ืนชม ปตท. ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม และขอให้
ดาํเนินการเช่นน้ีตลอดไป รวมทั้งขออวยพรใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
พนกังานของ ปตท.  มีสุขภาพแขง็แรง เพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในการดาํเนินงาน
ให ้ปตท. ซ่ึงเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่ของประเทศไทยท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆ 
ข้ึนไป  

 

 
นายจําลอง  หงสุชน 
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถามขอ้มูลในรายงานการประชุมฯ หนา้ 44 ซ่ึงไดส้อบถามเก่ียวกบั
เร่ืองอาคาร EnCo  และนายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ผูบ้ริหาร ปตท.ไดช้ี้แจง
ในท่ีประชุมวา่จะตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบต่อไป ซ่ึง
จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บแจง้ผล   

 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจง 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เรียนช้ีแจงว่าประเดน็ของผูถื้อหุน้ กคื็อตอ้งการทราบความคืบหนา้ของการ

ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของบริษทั Energy Complex (EnCo)  ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ี ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุน้  เร่ืองดงักล่าวไดมี้การไปดาํเนินการ
ตรวจสอบตามท่ีคุณจาํลองฯ ไดใ้หข้อ้มูลไว ้ โดยไดมี้การตั้งคณะกรรมการ  
(มีนายทรงวฒิุ ชินวตัร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองคก์ร เป็น
ประธานฯ ซ่ึงปัจจุบนัเสียชีวิต) เพ่ือสอบขอ้เทจ็จริงในประเดน็ต่าง ๆ และได้
ขอ้สรุปออกมาเรียบร้อยวา่การดาํเนินการทุกอยา่งเป็นไปตามสญัญา รวมทั้งใน
ส่วนของงานท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนทั้งหมดเป็นไปตามความตอ้งการของทาง

บริษทั EnCo  สาํหรับในขั้นตอนต่อไปอยูร่ะหว่างนาํผลการตรวจสอบไปสรุป
เป็นทางการและช้ีแจงใหคุ้ณจาํลองฯ ไดท้ราบต่อไป ทั้งน้ี หากคุณจาํลองฯ 
ตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อคุณปิติพนัธ์ เทพปฏิมากรณ์ ซ่ึงดาํรง
ตาํแหน่งแทนคุณทรงวุฒิฯ และมาร่วมประชุมในวนัน้ีดว้ยได ้ 

 
นายฮ่ังใช้  อคัควสักลุ  
ผูถื้อหุน้  

กล่าวขอบคุณประธานฯ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งหนงัสือเชิญประชุม  

วา่ควรส่งรายงานประจาํปี เป็นแบบฉบบัยอ่พร้อมแผน่ CD พร้อมใบตอบรับ
แจง้กลบักรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการรายงานประจาํปีฉบบัเตม็ ทั้งน้ี เพ่ือช่วยลดภาวะ

โลกร้อน และขอเป็นกาํลงัใจให ้ปตท. รวมทั้งขอใหผู้ถื้อหุน้ช่วยถามคาํถาม
อยา่งกระชบัเพ่ือรักษาเวลาดว้ย 
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พ.ต.อ. เสริมเกยีรต ิ 
บํารุงพฤกษ์  
ผูถื้อหุน้  

ใหค้วามเห็นวา่วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ควรดาํเนินใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั คือ ตอ้งขอมติรับรองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ประธานฯ  เรียนช้ีแจงว่าวาระท่ี 1 เป็นเร่ืองพิจารณารับรอง และขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้คิดเห็น และเรียนช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนวา่ การดาํเนินการของแต่ละบริษทัข้ึนอยูก่บัการ
ตีความของบริษทันั้น  โดยบางบริษทัถือวา่เป็นวาระท่ีตอ้งรับรองและลงมติ  
บางบริษทัถือวา่เป็นวาระเพ่ือทราบ  แต่บางบริษทั ไม่นาํมาบรรจุเป็นวาระ
ประชุมฯ เน่ืองจากถือวา่ไดน้าํข้ึนในเวบ็ไซตต์ามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ คือภายใน 14 วนั (ทนัทีท่ีจดัส่งให้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้) และหากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะแกไ้ข จะตอ้งแจง้
บริษทัเพ่ือแกไ้ขภายใน 30 วนั ซ่ึงหลงัจาก 30 วนัแลว้หากไม่มีผูถื้อหุน้ขอแกไ้ข 
ทางบริษทัถือวา่รายงานฉบบัดงักล่าวถูกตอ้งและไดมี้การรับรองแลว้  อน่ึง
สาํหรับ ปตท. ขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับรองในท่ีประชุมน้ี โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมเม่ือปีท่ีแลว้ไดต้รวจสอบอีกคร้ังหน่ึง และหากตอ้งการปรับปรุง

แกไ้ข กส็ามารถเสนอแนะเพือ่ท่ี ปตท. จะไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมใน
คร้ังน้ี  

 
ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม

หรือใหค้วามเห็นอีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระท่ี 1  
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 เม่ือวนัท่ี 
10 เมษายน 2552 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 1,702,547,715 99.55 
2.  ไม่เห็นดว้ย 13,695 0.00 
3.  งดออกเสียง 7,756,101 0.45 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
  จาํนวน  33,077,968  หุน้ 
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ระเบยีบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ
ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปตท. ไดน้าํส่งหนงัสือรายงานประจาํปี 2552 
และรายงานทางการเงิน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ จึงขอนาํเสนอ
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2552 โดยผา่นทางวีดิทศัน ์ประมาณ 20 
นาที และหลงัจากรับชมวีดิทศันเ์รียบร้อยแลว้ ไดข้อใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  รายงานสรุปขอ้มูลท่ีสาํคญัใหผู้ถื้อหุน้ได้
รับทราบเพ่ิมเติมดว้ย 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงขอ้มูลเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 
• ปี 2552 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายประมาณ 1.6 ลา้นลา้นบาท 
ลดลง ร้อยละ 21 จากปี 2551 กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี และค่าเส่ือมราคา 
หรือ EBITDA 142,704 ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ 9 จากปี 2551 กาํไรสุทธิ 
59,548 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 21.06 บาทต่อหุน้ เพ่ิมข้ึน 7,843 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 จากปี 2551 ท่ีมีกาํไรสุทธิ 51,705 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 
18.33 บาทต่อหุน้ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจาก 
- การลดลงของราคาขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ และราคา 
  ขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียของ ปตท.สผ. ท่ีลดลงตามราคานํ้ามนัในตลาดโลกแมว้่า 
   ปริมาณการขายผลิตภณัฑแ์ละราคาขายก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมข้ึน   

   - มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 25,018 ลา้นบาท จากปี 
  2551 ท่ีมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส่วนใหญ่เป็นผลจาก 
  ผลประกอบการของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่  

 : ธุรกิจการกลัน่ดีข้ึนจากค่าการกลัน่ท่ีสูงข้ึน (รวมผลกาํไรจากมูลค่าสินคา้ 
  คงเหลือ(Stock gain) และการบริหารความเส่ียงดา้นราคา (Hedging)  
 : ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดีข้ึนเน่ืองจากส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์
  กบัวตัถุดิบเฉล่ีย (Product-to-Feed margins) ท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ 
  ผลิตภณัฑพ์าราไซลีน 
 : อยา่งไรกต็ามผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง 
  เน่ืองจากส่วนต่างระหวา่งราคาผลิตภณัฑก์บัวตัถุดิบเฉล่ีย (Product-to- 
  feed margins)ท่ี ลดลงโดยเฉพาะผลิตภณัฑ ์Mono Ethylene Glycol 
  (MEG) เน่ืองจากมีกาํลงัการผลิตใหม่จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 
• ปี 2552 ท่ีมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4,683 ลา้นบาท ในขณะท่ี 

 ปี 2551 มีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,982 ลา้นบาท 
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• ในส่วนของงบดุลในปี 2552  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 

1,103,590 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25 หรือเพ่ิมข้ึน 218,397 ลา้นบาทจาก

ส้ินปี 2551 สาเหตุหลกัมาจาก 
     สินทรัพย์  
 : ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  เพ่ิมข้ึน 167,197 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 26 เน่ืองจากในปี 2552 ปตท. ไดซ้ื้อธุรกิจถ่าน

หิน (Straits Bulk and Industrial: SBI) ทาํใหสิ้นทรัพยเ์หมืองถ่านหิน
เพ่ิมข้ึน, ปตท.สผ. ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั Coogee (โครงการPTTEP 
AA) ส่งผลใหสิ้นทรัพยเ์พือ่การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิม่ข้ึนรวมทั้ง
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยจ์ากโครงการต่างๆของ ปตท. ไดแ้ก่ โรงแยก

ก๊าซฯหน่วยท่ี 6, โรงแยกก๊าซฯอีเทน, สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

(LNG terminal)และโครงการ NGV 
 : สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 30,378 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 

 เน่ืองจากการเพิม่ข้ึนของลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ  
     หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

 : เงินกูย้มืระยะยาวมีจาํนวน 354,888 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 48 จากการ

ออกหุน้กูข้องปตท. ในปี 2552 จาํนวน 50,000 ลา้นบาท และของ 

ปตท.สผ. จาํนวน 40,000 ลา้นบาทและเงินกูย้มืระยะยาวของ ปตท. 

จาํนวน 14,000 ลา้นบาท 
 : หน้ีสินอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้, ภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีและประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 : ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ 498,091 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16 จากส้ินปี 

2551 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิปี 2552 
• ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นไดว้า่ ปตท. ยงัคงมีโครงสร้างทาง

การเงินท่ีแขง็แกร่ง โดยมี 
: อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Debt/Equity) อยูท่ี่ระดบั 

 0.50 : 1    (นโยบายท่ี ปตท. กาํหนดคือตํ่ากวา่  1)    
: หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยูท่ี่ระดบั 1.74 เท่า  
  (นโยบายท่ี ปตท.กาํหนดคือตํ่ากวา่ 2)   

ทั้งน้ี อตัราส่วนทางการเงินคาํนวณตามอตัราส่วนของ ก.ล.ต. 
• หลงัจากนาํเสนอขอ้มูลแลว้เสร็จ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานการ
ดาํเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2552  และพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และรายงานผูส้อบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชี
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ไดรั้บรองความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ในเล่มรายงานทางการเงินแลว้ 

 
ประธานฯ  กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูต้อ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ 

 
นายพจิารณ์  สุภารังสี 
ผูถื้อหุน้   

ขอเรียนถามวา่ บริษทั ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการในการปฏิบติั
ตามกฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม มีคุณธรรมและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งไร 

 
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงดงัน้ี 
- การดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มี
คู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึง
กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งพนกังานทุกคน ตอ้งลงนามรับทราบและถือปฏิบติั
เป็นวินยัในการทาํงาน มีการดาํเนินการกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมใหมี้การ
ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือให ้ปตท. นาํไปปรับปรุงแกไ้ข   

- สาํหรับบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะบริษทัหลกัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ แต่ละบริษทัจะมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตนเอง  
ซ่ึงแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการบริษทั ดาํเนินการตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบั 
ปตท. และเป็นไปตามกฎหมาย   

- สาํหรับการดาํเนินการธุรกรรมระหวา่ง ปตท. กบับริษทัท่ี ปตท. เขา้ไปถือหุน้  
กจ็ะถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองรายการเก่ียวโยง การไดม้าและจาํหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์ ผลประโยชน์ทบัซอ้น ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยได้
ดาํเนินการอยา่งครบถว้น โปร่งใสและตรวจสอบได ้ตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.   
ต.ล.ท. และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งของ ปตท.  และบริษทัในกลุ่ม 
ปตท.  เป็นผูต้รวจสอบดูแล รวมทั้งผูต้รวจสอบภายนอก ตวัอยา่งเช่น ปตท. 
จะใช ้สตง.  สาํหรับบริษทัในกลุ่ม ปตท. ชั้นนาํซ่ึงจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จะใชบ้ริษทัตรวจสอบชั้นนาํ 5 อนัดบัแรกของโลกเป็นผู ้
ตรวจสอบ  

 
นายสมเกยีรต ิ พรหมรัตน์  
ผูถื้อหุน้  

ขอเสนอแนะให ้ปตท. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามญัไดมี้ส่วนร่วมในการทาํ 
CSR ร่วมกบับริษทับา้ง 
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และช้ีแจงวา่ ปตท.ใหค้วามสาํคญักบั
การดาํเนินการดา้น CSR ควบคู่ไปกบัการดาํเนินการใหอ้งคก์รเป็น High 
Performance Organization คือ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและเติบโต

กา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งการใส่ใจในเร่ือง CG คือการเป็นองคก์รท่ีมี 
ธรรมาภิบาล โปร่งใส   ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บชมจากวีดิทศัน ์จะเห็นไดว้า่ขณะน้ี 

ปตท. มีโครงการต่าง ๆ มากมาย  อาทิ การดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (โครงการ
ปลูกป่า  ปลูกป่าชายเลน โครงการช่วยเหลือชุมชนเพ่ือ ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน)  
การศึกษา ศิลปวฒันธรรม  กีฬา  ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งการสนบัสนุน

แนวนโยบายของรัฐ เช่น การแบ่งเบาภาระภาครัฐในเร่ืองราคานํ้ามนั ราคา LPG  
ราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ สาํหรับการดาํเนินกิจกรรมดา้น CSR ร่วมกบัผูถื้อ
หุน้สามญัท่ีผา่นมานั้น  ปตท.ไดเ้ชิญชวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมกิจกรรมเยีย่มชมกิจการ
ของ ปตท.  และจดักิจกรรม CSR โดยใหผู้ถื้อหุน้ร่วมปลูกตน้ไมต้ามโครงการ
ระยองเมืองสีเขียว ทั้งน้ี ต่อๆไปจะเร่ิมโครงการผูถื้อหุน้จิตอาสาเพือ่ทาํส่ิงดี ๆ 
ใหก้บัสังคมเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความภูมิใจและความผกูพนัซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
ผูถื้อหุน้และพนกังาน   

 
นายภูวนารถ  ณ สงขลา 
ผูถื้อหุน้และอาสาพิทกัษ์
สิทธ์ิ สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย  

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ปตท. ในนามของอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ  สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย ท่ีบริหารจดัการทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยตอ้งการ  และตามท่ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดป้ระมวล

คาํถามจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีผา่นทางสมาคมฯ รวม 5  ประเดน็ จึงขอสอบถาม
ดงัน้ี 
1. งบดุลในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีเกิน 6 – 12 เดือน มี

ตวัเลขเพ่ิมข้ึนจาก 317.92 ลา้นบาท เป็น 1,922 ลา้นบาท วา่เพราะเหตุใด 
และ ปตท. มีนโยบายในการจดัเกบ็ชาํระหน้ีสาํหรับลูกหน้ีในส่วนน้ีอยา่งไร 

2. จากตวัเลขในงบกาํไร ขาดทุน พบวา่ในปี 2552 มีการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน ประมาณ 4,995 ลา้นบาท  จึงขอสอบถามวา่ ปตท. มีนโยบาย
การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร 

3. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 27 ระบุรายไดจ้ากการขายและบริการ
ส่วนผลิตภณัฑน์ํ้ามนัลดลง จึงขอสอบถามวา่ในปี 2553  ปตท. จะ
ดาํเนินการอยา่งไร เน่ืองจากคาดวา่ราคานํ้ามนัจะยงัคงผนัผวนอยู ่

4.  จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6.15 ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้หน้ีอ่ืน ๆ มี 
 จาํนวนเพ่ิมข้ึนมาก ขอสอบถามวา่เป็นหน้ีในส่วนใดบา้ง และ ปตท. มี 
 นโยบายในการชาํระหน้ีส่วนน้ีอยา่งไร 
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5.  เร่ืองมาบตาพดุมีความคืบหนา้อยา่งไร และ ปตท. จะมีมาตรการอยา่งไร 

 
ประธานฯ  ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอให ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงขอ้  

1-4  เน่ืองจากเป็นประเดน็ทางการเงิน  และสาํหรับขอ้ 5 เป็นประเดน็มาบตาพดุ
ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจง  

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงขอ้มูลจากคาํถามขอ้ท่ี 3 วา่ ปตท. คาดวา่ในปี 2553 รายไดจ้ากการ
ขายจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคานํ้ามนัเฉล่ียในปัจจุบนัสูงข้ึนมากกว่าค่าเฉล่ียในปี 
2552  โดยราคานํ้ามนัดิบตะวนัออกกลางอยูใ่นระดบั 80 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของปี 2552  อยูใ่นระดบัไม่ถึง 70 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล  และสาํหรับความผนัผวนของราคานํ้ามนั ปตท. จะใชก้ารบริหารความ
เส่ียงมาจดัการ เช่น กรณีของกลุ่มโรงกลัน่ จะบริหารความเส่ียงพิจารณาค่าส่วน
ต่างระหวา่งราคานํ้ามนัดิบกบัราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตออกมาขาย วา่ส่วนต่าง
ช่วงเวลาไหนท่ีสูง กจ็ะไปลอ็คค่าส่วนต่างท่ีสูงเอาไว ้ซ่ึงจะช่วยทาํใหกิ้จการของ
โรงกลัน่หรือกิจการของปิโตรเคมี สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว้
รวมทั้งลดความผนัผวนจากราคานํ้ามนัดว้ย   สาํหรับธุรกิจสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติ กมี็การบริหาร
ความเส่ียงเช่นเดียวกนั เน่ืองจากในช่วงท่ีราคานํ้ามนัดิบสูงมาก ธุรกิจกจ็ะขาย

ผลิตภณัฑไ์ดร้าคาดี และมี Margin สูง ดงันั้น เม่ือราคานํ้ามนัดิบสูง กจ็ะ
ดาํเนินการลอ็คราคาไวล่้วงหนา้ส่วนหน่ึง  รวมทั้งมีการบริหารจดัการดา้นอ่ืน 
เช่น ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย  ประสิทธิภาพของโรงงานใหมี้การใชก้าํลงัการผลิตได้
อยา่งเตม็ท่ี  
สาํหรับประเด็นท่ี 5 เร่ืองมาบตาพดุซ่ึงต่อเน่ืองมาจากปี 2552  มาถึงปี 2553 จาก
การท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํวินิจฉยัใหร้ะงบัหรือชะลอโครงการ 76โครงการ  
(มีโครงการของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 25 โครงการ) ตามคาํฟ้อง ซ่ึงบางโครงการ
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  บางโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จ  บางโครงการอยู่
ระหวา่งการทดลองเดินเคร่ือง  โดยตอ้งปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของศาลฯ  แต่ต่อมา
ไดมี้การร้องศาลฯ ขอใหพิ้จารณาทบทวน  และศาลฯ ไดพิ้จารณาให ้11 
โครงการจาก 76 โครงการสามารถดาํเนินการต่อได ้เน่ืองจากเป็นโครงการเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม โดย 11 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
7 โครงการ และสาํหรับโครงการท่ีเหลืออีก 65 โครงการ ในช่วงต่อมาศาลฯ ได้

มีการผอ่นปรนเพ่ิมเติมอีก 9 โครงการ (โครงการของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 2 

โครงการ)  สรุปวา่โครงการของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีถูกระงบั 25 โครงการ 
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ไดรั้บการผอ่นปรน 9 โครงการ  เหลืออีก 16 โครงการ (ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการ
ร้องขอต่อศาลฯ) ซ่ึงรวมโครงการโรงแยกก๊าซฯ 6  ท่ีดาํเนินการก่อสร้างแลว้
เสร็จและอยูร่ะหวา่งการทดสอบเคร่ืองจกัรแต่ยงัไม่สามารถดาํเนินการผลิตได ้
และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัโรงไฟฟ้าของบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี  และบริษทั 

PTTAR  โดย ปตท. คาดวา่ 2 โครงการดงักล่าวจะสามารถดาํเนินการต่อไดใ้น
ระยะเวลาอนัใกล ้ ดว้ยเหตุผล คือ ขณะน้ีคณะกรรมการ 4  ฝ่าย ซ่ึงมีคุณอานนัท ์
ปันยารชุน เป็นประธานฯ กาํลงัเร่งพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในส่วนท่ี
เก่ียวกบัประเภทโครงการท่ีเขา้ข่ายจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนหรือต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2  กาํหนดไว ้19 

ประเภทโครงการ ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมถึงโครงการโรงแยกก๊าซฯ 6  และ
โครงการท่อส่งก๊าซฯ ดงักล่าว  เน่ืองจากไม่จดัอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมท่ี
ส่งผลกระทบรุนแรง กส็ามารถดาํเนินการต่อไปได ้ แต่หากเขา้ข่ายตอ้งปฏิบติั

ตามมาตรา 67 วรรค 2  ปตท. กพ็ร้อมดาํเนินการ โดยขณะน้ีกด็าํเนินการขนาน
กนัอยูแ่ลว้  

 
นายเทวนิทร์  วงศ์วานิช  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
การเงิน   

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 
- เร่ืองลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีปริมาณหน้ีสูงข้ึนจากปี 2551 มาก
เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2551 ราคานํ้ามนัลดตํ่าลงมาก และการซ้ือขายระหว่าง
กนักมี็ปริมาณท่ีไม่สูงมาก ในขณะท่ีปี 2552 มีปริมาณการซ้ือขายท่ีสูงข้ึน  

- สาํหรับประเดน็การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  ขอเรียนวา่โดยขอ้เทจ็จริง 
ค่าอตัราแลกเปล่ียนในปี 2552 ดีข้ึน โดยมีกาํไรสาํหรับงบรวมของ ปตท. 
ประมาณ 4,600 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2551 ท่ีขาดทุนประมาณ 2,000 ลา้นบาท   

- ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 ระบุรายไดจ้ากการขายและบริการ
ส่วนผลิตภณัฑน์ํ้ามนัลดลงจาก 2 ลา้นลา้นบาท เหลือประมาณ 1.6 ลา้นลา้น
บาท  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีราคานํ้ามนัลดลงจากปี 2551 ใน
ขณะเดียวกนัตน้ทุนขายกล็ดลงดว้ย  ทั้งน้ี งบการเงินรวม ในส่วนของผล
ประกอบการจะข้ึนกบัส่วนต่างของราคาขาย กบัตน้ทุนขาย  สาํหรับการ
คาดการณ์ในอนาคต ซ่ึงในไตรมาสแรก ปี 2553 ราคาสูงข้ึนมากกว่าปี 2552  
และแนวโนม้ของนกัวิเคราะห์ ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองราคานํ้ามนัส่วนใหญ่ให้
ความเห็นวา่ราคานํ้ามนัจะมีเสถียรภาพ ไม่ผนัผวนลดลงเหมือนเม่ือปี 2551 
ดงันั้นจึงเช่ือไดว้า่การมีเสถียรภาพของราคานํ้ามนักจ็ะไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาใน

เร่ืองของตวัเลขรายไดแ้ละ Margin ในอนาคต 
- สาํหรับเร่ืองส่วนของเจา้หน้ีอ่ืน ขอเรียนวา่เป็นส่วนท่ีไม่ใช่การคา้ขายโดยตรง  
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แต่เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการในระหวา่งกนัของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึง

เป็นบริษทั Share service ไดแ้ก่ บริษทั ICT ท่ีใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร  โดยเป็นค่าใชจ่้ายส่วนของค่าบริการของปี 2552 ซ่ึงค่อนขา้งสูงและ
ยงัไม่ไดช้าํระจึงลงบญัชีไวเ้ป็นเจา้หน้ี  

 
นายพจิารณ์  สุภารังสี 
ผูถื้อหุน้   

ขอสอบถามวา่ ปตท.  กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จะดาํเนินการอยา่งไรกบั 

นายชยัเกษม นิติสิริ กรรมการ ซ่ึงถูก คตส. กล่าวหาในเร่ือง CTX   การจ่ายเงิน
ใหบ้ริษทัวา่จา้งก่อนโดยยงัไม่มีการส่งมอบอุปกรณ์และการจ่ายเงินค่าบริการ
ก่อนแต่ยงัไม่มีการใหบ้ริการของบริษทัการท่าอากาศยานไทยฯ   

 
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจง 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

เรียนช้ีแจงว่า นายชยัเกษม  นิติสิริ เป็นกรรมการของ ปตท. โดยไดรั้บการ

แต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเป็นกรรมการท่ีรับผิดชอบดูแลในเร่ือง CG  
เน่ืองจากนายชยัเกษมฯ เป็นอดีตอยัการสูงสุด มีความรอบรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย 
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ประกอบกบัประเดน็ขอ้ทว้งติงของผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัไม่มี
ขอ้สรุป ดงันั้น จึงยงัตอ้งถือว่านายชยัเกษมฯ  ยงัมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้กาํหนด ตามกฎหมาย และท่ีผา่นมานายชยัเกษมฯ กป็ฏิบติัหนา้ท่ีใน

ฐานะกรรมการ ปตท. ดว้ยดี 

 
นายฤทธิชัย  หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้   

ขอเรียนถามเก่ียวกบัการลงทุนธุรกิจในธุรกิจใหม่ เช่น เหมืองถ่านหิน  และ

ปาลม์นํ้ามนั  วา่ ปตท. มองศกัยภาพของธุรกิจน้ีอยา่งไร  

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงว่าสาํหรับธุรกิจถ่านหินถือวา่มีศกัยภาพมาก ขณะน้ีบริษทัท่ี ปตท. ได้
เขา้ไปลงทุนมีการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 7 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึง ปตท. มีแผนท่ีจะขยาย
เพ่ิมข้ึนเป็น 15 - 30 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงหากเพ่ิมข้ึนถึงระดบัประมาณ 30 ลา้นตนัต่อ
ปี จะถือวา่เป็นบริษทัถ่านหินท่ีใหญ่ระดบัชั้นนาํในภูมิภาค และจะมีส่วนทาํให ้
ปตท. เติบโตไดใ้นอนาคต สาํหรับธุรกิจปาลม์นํ้ามนัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาพลงังานทดแทน และธุรกิจสีเขียว  (Green Product)  และปัจจุบนัรัฐบาล
ไทยส่งเสริมใหมี้การปลกูปาลม์เพ่ือนาํปาลม์ไปกลัน่นํ้ามนัพืชสาํหรับใชป้รุง

อาหาร และอีกส่วนหน่ึงนาํมาใชผ้ลิตเป็นไบโอดีเซล (B100) เพ่ือผสมลงไปใน
นํ้ามนัดีเซล ในสัดส่วน ร้อยละ 2 ในปัจจุบนัและจะเพ่ิมเป็น ร้อยละ 3 และ ร้อย
ละ 5 ในอนาคต  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่มีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์มากข้ึน  แต่
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เน่ืองจากพื้นท่ีแปลงใหญ่ท่ีเหมาะสมในประเทศไทยตอนใตมี้จาํกดั   ปตท. จึง
ตอ้งไปลงทุนท่ีประเทศอินโดนีเซีย  เน่ืองจากอินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีผลิต
ปาลม์นํ้ามนัเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก  มีพ้ืนท่ีท่ีดินแปลงใหญ่เหลืออยูม่าก มี
แรงงานคนท่ีจะใชท้าํสวนปาลม์ และรัฐบาลฯ มีการส่งเสริมใหน้กัลงทุนเขา้ไป

ลงทุน โดยการดาํเนินการของ ปตท. จะเป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป และนํ้ามนั
ปาลม์ท่ีผลิตไดจ้ะขายในต่างประเทศ (ยโุรป จีน อินเดีย และประเทศในแถบ
เอเชีย)  ไม่ไดน้าํเขา้มาขายในประเทศเน่ืองจากประเทศไทยยงัมีนํ้ามนัปาลม์
เพียงพอ  ดงันั้นจึงถือว่าธุรกิจปาลม์นํ้ามนัเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคต  เป็นนํ้ามนัดิบท่ี
เป็นนํ้ามนัเขียวสามารถใชห้มุนเวียนไดต้ลอดเวลาและเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับ
อนาคต 

 
นายสมสฤษฎิ์   
ตรีประเสริฐสุข  
ผูถื้อหุน้  

ขอเสนอแนะให ้ปตท. มีการจ่ายเงินปันผลใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาใหต่้อเน่ือง
ต่อไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกคน และขอใหท่ี้ประชุมลงมติวาระท่ี 2 
เน่ืองจากใชเ้วลามากแลว้  

 
นายสืบศักด์ิ  พภิพมงคล 
ผูถื้อหุน้   

ขอสอบถามวา่ โครงการโรงแยกก๊าซฯ 6  และโครงการท่อส่งกา๊ซฯ มีมูลค่า
เท่าใด และขอเสนอแนะใหมี้การส่งข่าวถึงผูถื้อหุน้บา้ง 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงวา่โครงการโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 และโครงการท่อส่งก๊าซฯไป
ยงับริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี ดงักล่าว รวมเงินลงทุนประมาณกวา่ 20,000 ลา้นบาท  

 
น.ส.รุ่งเรือง  เงางามรัตน์ 
ผูถื้อหุน้   

ขอสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั บางจากฯ ซ่ึงควรจ่ายมากกวา่ 
ท่ีขออนุมติั คือ ประมาณ 2 บาท เน่ืองจากมีกาํไรเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ปตท. ซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษทับางจากฯ ควรทาํการตรวจสอบ   และขอให ้ปตท. ดูแล 

ใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. ดาํเนินการออกส่ือโฆษณา ภายในขอบเขตตามเกณฑท่ี์
เหมาะสม  

 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณพิชยั ชุณหวชิร ในฐานะกรรมการบริษทั บางจากฯ เป็นผูช้ี้แจง  

 
นายพชัิย  ชุณหวชิร  
กรรมการ  

ขอเรียนช้ีแจงในฐานะกรรมการบริษทั บางจากฯ วา่ในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ  
ประสบความลาํบากมีกาํไรนอ้ย แต่กย็งัพยายามจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้
ตลอดมา จนถึงปี 2552 ซ่ึงเป็นปีท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากบริษทั บางจากฯ ไดมี้การ

บริหารจดัการจากการท่ีนํ้ามนัมีราคาสูงข้ึนในปี 2551โดยการขายนํ้ามนั
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ล่วงหนา้ประมาณ ร้อยละ 50  จึงทาํใหผ้ลประกอบการมีกาํไร  แต่เน่ืองจาก
บริษทัฯ ยงัมีความจาํเป็นในการขยายการลงทุน จึงประกาศจ่ายเงินปันผลท่ี 1.80 

บาทต่อหุน้ เท่ากบัประมาณ ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงมากกวา่นโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวคื้อไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิ 
แต่เม่ือคาํนวณอตัราผลตอบแทน 1.80 บาทต่อหุน้เปรียบเทียบกบัราคาหุน้

ปัจจุบนั (Yield)  จะอยูท่ี่ประมาณ ร้อยละ 13 – 14  ซ่ึงถือวา่เป็น yield ท่ี
ค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน  แต่อยา่งไรกต็าม ภายหลงัจากการ
ประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้าํความเห็นของผูถื้อหุน้มาพิจารณา

โดยจะเร่งดาํเนินการใหผ้ลประกอบการปี 2553 ดีข้ึน รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัปี 2552 ดว้ย   

 
นายสุรศักดิ์  กอประคอง 
ผูถื้อหุน้  

ขอชมเชยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินของ ปตท. ตั้งแต่อดีตคือคุณพิชยั  
ชุณหวชิร จนถึงปัจจุบนั คือคุณเทวินทร์  วงศว์านิช วา่สามารถบริหารจดัการ
การเงินไดอ้ยา่งดี และขอสอบถามขอ้มูลในหนา้ 123 ของรายงานทางการเงิน 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 42.5 ซ่ึง ปตท. ถูกฟ้องร้องจากบริษทัแห่ง
หน่ึง โดยไม่ไดร้ะบุจาํนวนเงินวา่ผูฟ้้องฟ้องร้องเท่าใด (แต่ PTTAR ระบุจาํนวน
ไวป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาทเศษ) จึงขอใหค้ณะกรรมการกรุณาช้ีแจงใหค้วาม

มัน่ใจวา่การฟ้องร้องดงักล่าวจะส่งผลหรือไม่อยา่งไร  และ ปตท. มีทางออก
อยา่งไร เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สบายใจข้ึน    

 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ช่วยช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ถึงแมว้า่คุณพิชยัฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินของ ปตท. แต่กย็งัอยูก่บั ปตท. ในฐานะกรรมการ  ซ่ึง
ในวาระเลือกตั้งกรรมการกข็อใหล้งคะแนนใหคุ้ณพิชยัฯ ดว้ย  และขอเรียน
ช้ีแจงเก่ียวกบัการฟ้องร้องของบริษทัระยองเพียวริไฟนเ์ออร์ (RPC)  ซ่ึงไดย้ืน่คาํ
เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เน่ืองจากมีความเห็นท่ีแตกต่าง ทั้งน้ี 
เกิดจากสัญญาขาย Condensate  Residue ท่ี PTTAR ขายให ้ปตท. และ ปตท. 
ทาํสญัญาขายต่อใหก้บั RPC มีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2555  และต่อมา  PTTAR แจง้ ปตท.วา่จะไม่ต่อสัญญาอีกเม่ือ
ครบอายสุญัญา  ดงันั้น ปตท. จึงไดมี้หนงัสือแจง้ RPC วา่ไม่สามารถต่อสัญญา
ไปอีก 15 ปีได ้โดยเป็นการแจง้ล่วงหนา้นานกวา่ 2 ปี แต่ทาง RPC แจง้วา่
สญัญาดงักล่าวเลิกไม่ได ้ สัญญาจะตอ้งต่อไปตลอด ไม่สามารถมีเหตุเลิกสญัญา
ได ้ ซ่ึงเป็นการมองต่างมุม เพราะคงไม่มีสญัญาใดท่ีตอ้งอยูก่นัไปตลอดโดยท่ีไม่
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สามารถบอกเลิกสญัญาได ้โดยในมุมของ ปตท. ถือวา่ ปตท. ไดด้าํเนินการ
ครบถว้นตามท่ีระบุในสญัญา และเม่ือจะครบสญัญากข็อยกเลิกตามท่ีกาํหนดไว ้ 
สาํหรับวงเงินท่ีระบุในคาํฟ้องคือ 13,000 ลา้นบาท เน่ืองจากการไม่ต่อสัญญา
ช่วงท่ี 2 ใหอี้ก 15 ปี  RPC เห็นว่าทาํให ้RPC  เสียประโยชนเ์ป็นเงิน ประมาณ 
9,000 ลา้นบาทรวมทั้งยงัมีค่าเสียหายอ่ืน ๆ อีก และขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปใด ๆ  
หากผลการพิจารณาออกมาอยา่งไร ปตท. กจ็ะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงคาด
วา่ขอ้สรุปจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ ปตท.  เน่ืองจาก ปตท. ไดป้ฏิบติัตาม
สญัญาครบถว้น    

 
นายบริบูรณ์  ทนิกร 
ผูถื้อหุน้   

ใหค้วามเห็นวา่วาระท่ี 2 น้ีใชเ้วลาไป 2 ชัว่โมง จึงขอเสนอให ้ประธานฯ 
ดาํเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิสอบถาม หาก
ไม่ตรงกบัวาระนั้นๆ  ขอใหร้วบรวมไปตอบในวาระท่ี 8  ต่อไป 

 
ประธานฯ ขอขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอ  ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ีดว้ย  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 และอนุมติังบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ดงัน้ี 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,294,198,559 99.47 
2.  ไม่เห็นดว้ย 27,295 0.00 
3.  งดออกเสียง 12,168,505 0.53 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน  596,076,848  หุน้ 
 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2552 และการจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงดงัน้ี 

• การจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2552  ซ่ึง ปตท. มีกาํไรสุทธิ  59,548 ลา้น

บาท ปตท.ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยัจาํนวน 25 ลา้น
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บาท โดยไม่ไดจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเน่ืองจาก ปตท.ได้

จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้  ทาํใหมี้กาํไรสุทธิภายหลงัการจดัสรร
จาํนวน 59,523 ลา้นบาท ทั้งน้ี กาํไรสุทธิ  59,548 ลา้นบาท คิดเป็น 21.06 

บาทต่อหุน้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัผลการดาํเนินงานปี 2551 ท่ีมี

กาํไรสุทธิ 51,705 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 18.33 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการ 

ปตท. จึงไดเ้สนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2552 ในอตัรา 

8.50 บาท/หุน้ แบ่งเป็น 
-  เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2552  
   ในอตัรา 4.00 บาท/หุน้ คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 11,322 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. 
   ไดจ่้ายแลว้เม่ือ 18 กนัยายน 2552 
-  จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2552 ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
   ของ ปตท. ท่ีมีรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงิน 

   ปันผลในวนัท่ี 8 มีนาคม 2553 ในอตัรา 4.50 บาท/หุน้ คิดเป็น 
   เงินรวมทั้งส้ิน 12,758 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2553 

• โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 40.36 ของกาํไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกบันโยบายของ ปตท. ซ่ึงกาํหนด

ไวท่ี้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลท่ีระดบั 

ร้อยละ 3.5  เม่ือเทียบกบัราคาหุน้ ปตท. ณ ส้ินปี 2552 ท่ี 246 บาท/หุน้ 
• เงินปันผลระหวา่งกาลและเงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงานคร่ึงหลงัปี 2552  

ซ่ึง ปตท. เสนอจ่ายจากกาํไรจากการดาํเนินงาน ปตท.ซ่ึงเสียภาษีในอตัรา 
ต่างๆ นั้น มีท่ีมาจาก 
1. พิจารณาว่า ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.2552 และ 31 ธ.ค. 2552 ปตท. มีกาํไร  
    สะสมจากผลดาํเนินงานท่ีเสียภาษี ณ อตัราภาษีต่างๆ จาํนวนเท่าใด  
2. คาํนวณสัดส่วนของยอดกาํไรสะสม ณ อตัราภาษีต่างๆ วา่คิดเป็นร้อยละ 
    เท่าใดของกาํไรสะสมรวมจากผลดาํเนินงาน ปตท. 
3. หลงัจากนั้น จึงนาํสดัส่วนร้อยละท่ีคาํนวณไดม้าคาํนวณเป็นเงินปันผล 
    ต่อหุน้ท่ีเสียภาษี ณ อตัราภาษีต่างๆ  
ทั้งน้ี การเสนอจ่ายเงินปันผลตามหลกัการดงักล่าว เป็นไปเพ่ือใหเ้กิดความ
เป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ในอนาคต เน่ืองจากหาก ปตท.เลือกจ่ายเงินปันผลจาก
กาํไรท่ีเสียภาษีในอตัราสูงๆ จนหมดหรือเหลือนอ้ย ผูถื้อหุน้ในอนาคตจะ
ไม่ไดรั้บประโยชนจ์ากการเครดิตภาษีคืน 
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• จากหลกัการขา้งตน้ ส่งผลให ้ปตท.จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 4.00 บาท/หุน้ 
จากกาํไรสะสมในส่วนของกาํไรจากการดาํเนินงาน ปตท.ซ่ึงเสียภาษีในอตัรา

ร้อยละ 30 จาํนวน 1.60 บาท/หุน้และอตัราภาษีร้อยละ 0 จาํนวน 2.40 บาท/หุน้
ตามลาํดบั และสาํหรับการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 

2552 ท่ี 4.50 บาท/หุน้ โดยจ่ายจากกาํไรสะสมในส่วนของกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน ปตท.ซ่ึงเสียภาษีในอตัราร้อยละ 25 จาํนวน 2.50 บาท/หุน้ และอตัรา

ภาษีร้อยละ 0 จาํนวน 2.0 บาท/หุน้   

 
ประธานฯ  กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูต้อ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ 

 
Mr. Basant Kumar 
Dugar  
ผูถื้อหุน้  

ขอแสดงความยนิดีท่ี ปตท. เป็นบริษทัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามสนใจมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัหน่ึงในประเทศไทย ตามท่ีลงข่าวในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตฉ์บบั
วนัน้ี ( 9 เมษายน  2553 ) และขอใหข้อ้สงัเกต ดงัน้ี 
1. ในการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีมาจากกิจการ ปตท. ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนจากคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติจะ
สามารถนาํไปเครดิตภาษีคืนในประเทศของตนเองไดซ่ึ้งจะเป็นประโยชน์
ส่วนเพิม่ 

2. ปัจจุบนัราคาหุน้ ปตท. น่าสนใจและมีราคาสูงโดยมีแนวโนม้ท่ีจะมีราคา
สูงข้ึนอีก เน่ืองจากมีมุมมองท่ีดีในพ้ืนฐานเศรษฐกิจไทย  ดงันั้น จึงมี
ประเดน็พจิารณา  2 เร่ือง ไดแ้ก่ การออกหุน้กู ้หรือการออกหุน้เพิม่ทุน 
(IPO)  ในราคา Premium ใหก้บัผูถื้อหุน้ปัจจุบนัเป็น Bonus Share ท่ีผูถื้อ
หุน้สามารถนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บมาลงทุนในหุน้ ปตท. ใหม่ ในขณะท่ี ปตท. 
จะไดเ้งินทุนดงักล่าวมาใชแ้ทนการกูย้มืเงิน  แต่หากเป็นกรณี ปตท. กูย้มืเงิน 
ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายจะสามารถนาํไปหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีของ ปตท. ได ้ 

3. ในปี 2552 กาํไรของ ปตท. เพ่ิมข้ึนแต่รายไดก้ลบัลดลงจากปี 2551 ปตท. 
จึงควรหามาตรการเพ่ิมยอดขายของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมกาํไรโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั ซ่ึง ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 33 ทั้งท่ี 
ปตท. เป็นบริษทัไทยท่ีดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย  ซ่ึงควรมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 โดยหากเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายใหญ่ซ่ึงลว้น
แลว้แต่ มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในประเทศของตวัเอง 

 
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงขอ้มูล 
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงนิ  

เรียนว่าขอรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้และขอช้ีแจงเก่ียวกบัประเด็นท่ีเร่ืองการ
ใชป้ระโยชน์ทางภาษีเงินปันผลในส่วนท่ีเป็น BOI คือส่วนท่ีเสียภาษี ร้อยละ 0    
ซ่ึงนกัลงทุนหรือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ สามารถจะใชป้ระโยชน์โดย
นาํไปเครดิตภาษีไดใ้นประเทศของตนเอง  ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัผูถื้อหุน้วา่มาจาก
ประเทศใด   ส่วนเร่ืองการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด ซ่ึงปัจจุบนั ปตท. อยูท่ี่ประมาณ 
ร้อยละ 33  และผูถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะว่าควรจะสูงกวา่ร้อยละ 50 นั้น ขอเรียนวา่
สาํหรับประเทศไทยอาจจะเกิดประเดน็การครอบงาํตลาด ทั้งน้ี ส่วนแบ่งตลาด
จะเพ่ิมข้ึนเพียงใด จะตอ้งข้ึนกบัสภาพตลาดและการแข่งขนัดว้ย 

 
ประธานฯ ขอขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอ  ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ีดว้ย  

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2552 และการจ่ายเงินปัน

ผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้ ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,322,274,024 99.64 
2.  ไม่เห็นดว้ย 36,595 0.00 
3.  งดออกเสียง 8,369,002 0.36 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน  24,285,262  หุน้ 
 

ระเบยีบวาระที ่4     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2553 
 ประธานฯ ขอใหน้ายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ  นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
• ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ทั้งน้ีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมกไ็ด ้

• ตามระเบียบบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง 
ปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4  ขอ้ 12.4 กาํหนด 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและ 
 เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปตท. 
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• ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 
พ.ศ.2542 กาํหนดใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นผูส้อบบญัชีของ 
หน่วยงานของรัฐซ่ึงรวมถึงรัฐวิสาหกิจดว้ย 

• สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือ สตง. เป็นผูส้อบบญัชี ของ ปตท. 
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ปตท. เป็น  “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” และ บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน)   โดยในปี 2552 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัให ้ปตท. 
จ่ายค่าตอบแทน สตง. (ค่าสอบบญัชี) เป็นเงิน  3,145,000 บาท ไม่รวม 
ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบติังานนอกเวลา และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  

• สาํหรับปี 2553  สตง. ขอคิดค่าสอบบญัชี ปตท. เป็นเงิน 3,265,000 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 120,000 บาท  ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 

โดย สตง. ขอคิดค่าบริการเพ่ิมข้ึนจากปี 2552 เน่ืองจาก : 
•   รายการตรวจสอบและรับรองเปล่ียนแปลง 
 - รายการท่ี 3 : จาํนวนสถานีนํ้ามนัอากาศยานและสถานีจาํหน่ายนํ้ามนั

 เช้ือเพลิง ณ ท่าอากาศยาน ท่ีตอ้งตรวจสอบรับรอง เพ่ิมข้ึนจาก 2 แห่ง  
 เป็น  11 แห่ง  

 - รายการท่ี 5 : ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการพลงังานภายใต ้พรบ.  
 การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 ผูป้ระกอบการสามารถนาํส่งขอ้มูล 
 ดว้ยงบการเงินของบริษทั จึงไม่ตอ้งตรวจสอบรับรองงบเฉพาะกิจการท่อฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ 
ผม นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช เป็น ประธานกรรมการฯ และกรรมการอีก   
2 ท่าน คือ คุณพรทิพย ์จาละ  และนายจุลยทุธ หิรัณยะวสิต ไดพิ้จารณาให้
ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหเ้สนอขออนุมติั 
ต่อท่ีประชุมน้ี 

• ดงันั้นจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งสาํนกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน เป็นผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 โดยกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี  เป็นเงิน สามลา้น
สองแสนหกหม่ืนหา้พนับาทถว้น  ซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  อาทิ ค่าใชจ่้าย
เดินทางไปปฏิบติัราชการ ค่าปฏิบติังานนอกเวลา และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  ภายในวงเงินไม่เกินสองลา้นบาท  ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 4 

หรือไม่   เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น จึงขอให ้
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ีดว้ย   
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชี

ของ ปตท. และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2553 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,369,873,743 99.63 
2.  ไม่เห็นดว้ย 204,707 0.01 
3.  งดออกเสียง 8,498,402 0.36 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน  47,897,231   หุน้ 
 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2553 
 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นาํเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

เรียนช้ีแจงขอ้มูลดงัน้ี 

• การพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีน้ี คณะกรรมการ 
ปตท. โดยการเสนอของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการ  3  ท่าน ไดแ้ก่ นายอาํพน  กิตติอาํพน  ประธานกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ คือ คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม และนายสุรชยั   
ภู่ประเสริฐ  ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกบั
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนัรวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ และกาํไรสุทธิของ ปตท. จึงกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2553 เท่ากบัปี 2552  โดยแยกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 
1.  ค่าเบ้ียประชุม ประจาํปี 2553 (เท่ากบัปี 2552) 
    1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
          - เบ้ียกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท   
          - เบ้ียประชุม  คร้ังละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

 1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการอ่ืน ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง คือ 
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                 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
                          - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท  

            - เบ้ียประชุม คร้ังละ 15,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ 
              ประชุม)  และเลขานุการฯ ไดรั้บเบ้ียประชุมรายเดือนเดือนละ    
  7,500 บาท  
     1.2.2 สาํหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการ 
              สรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  และ 
              คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  กาํหนดเบ้ียประชุม   
              คร้ังละ 24,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

   ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. (ตาม 1.1) และ ประธานกรรมการของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ตาม 1.2) ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25  
 2.  เงินโบนสักรรมการ ปตท.ประจาํปี 2553  (เท่ากบัปี 2552)  

- กาํหนดเงินโบนสัใหส้ะทอ้นและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการหรือ 
กาํไรสุทธิของ ปตท. เท่ากบัร้อยละ 0.05 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 
แต่กาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี โดยคาํนวณ
จ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. 
ไดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

•  โดยขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามขา้งตน้ 
 

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5 
หรือไม่   

 
พ.ต.อ. เสริมเกยีรต ิ  
บํารุงพฤกษ์  
ผูถื้อหุน้   

ขอใหค้วามเห็นเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 คณะ 
ควรแกไ้ขปรับปรุงลดลง เน่ืองจากกรรมการส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการมีรายได ้
อ่ืนอยูแ่ลว้  

 
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และขอเรียนวา่การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ดงักล่าว ปตท. ไดพิ้จารณาจากหลายปัจจยั รวมทั้งเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงและอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งความรับผดิชอบ ภาระ 
หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวดว้ย  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ค่าตอบแทนรายเดือน เน่ืองจากทาํหนา้ท่ีมากกวา่คณะกรรมการชุดอ่ืน โดยมีการ
ประชุมปีละประมาณ 10-12 คร้ัง  ส่วนคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ประชุมปีละ
ประมาณ 2- 4 คร้ัง  ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เม่ือปีท่ีแลว้และยงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม  



หนา้ 22/39 

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

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5 อีก 

หรือไม่   เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น จึงขอให ้
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ีดว้ย   

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2553 เท่ากบัปี 

2552  ตามท่ีเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  ดงัน้ี 

 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,353,807,033 98.77 
2.  ไม่เห็นดว้ย 20,816,890 0.87 
3.  งดออกเสียง 8,558,902 0.36 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน  4,605,973   หุน้ 
 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่ง 
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  กาํหนดใหใ้นการประชุม 
สามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสามหรือจาํนวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยในปีน้ีมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน หา้ (5) ท่าน  ไดแ้ก่   
นางเบญจา  หลุยเจริญ   นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช   
คุณพรทิพย ์ จาละ   คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  ซ่ึงลาออกก่อนครบวาระ
เน่ืองจากอายคุรบ 65 ปี เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 

•    ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หมวด 4   ขอ้ 32  
กาํหนดว่า กรรมการของ ปตท. ใหมี้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ หา้(5) คน แต่ไม่เกิน
สิบหา้ (15) คน  เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอเชิญกรรมการ 4 ท่านท่ีครบวาระตาม
รายช่ือขา้งตน้ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ี ออกจากหอ้ง
ประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  โดยขอใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

• ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพือ่รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเขา้มา  

•  คณะกรรมการสรรหา 3ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ยนายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช  
ประธานฯกรรมการสรรหา นายอาํพน กิตติอาํพน  และนายจุลยทุธ  
หิรัณยะวสิต  ไดด้าํเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม 
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.  

• ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาได้

พิจารณาคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ปตท. 
ประกอบดว้ย คุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้น  โดย 
ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายวา่ดว้ยคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับ

กรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

• คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  จาํนวน  5  ท่าน และนาํเสนอขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท.  โดยกรรมการท่ีครบวาระ 

ทั้ง 5 ท่าน ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดข้องดออกเสียงและไม่อยู ่
ในท่ีประชุม 

• รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. 5 
ท่าน โดยมีคุณสมบติั ผลงาน/ความรู้/ความชาํนาญ ท่ีโดดเด่นดงัน้ี  
1.  นางเบญจา หลุยเจริญ : เป็นผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นการเงินและการคลงั  
     ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง รองปลดักระทรวงการคลงั ซ่ึงท่ีผา่นมาไดใ้ห ้
     คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
     ขอ้บงัคบัของกระทรวงการคลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.  นายพชัิย  ชุณหวชิร :  เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเงินและอุตสาหกรรม 
    พลงังานโดยใหค้าํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษทั 
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3. นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา : เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นปิโตรเลียมและพลงังาน 
    ทดแทน  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ 

    อนุรักษพ์ลงังาน และเป็นกรรมการ บมจ.ไทยออยลฯ์ และ บมจ.บางจากฯ 
4. นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา : เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละ 
   การบริหารจดัการองคก์ร  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. และ 
   เป็นกรรมการ บมจ.ไทยออยลฯ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทยฯ 
5. นายปิยวชัร  นิยมฤกษ์ : เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการต่างประเทศและดา้น 
    ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง รองปลดักระทรวง 
    สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ  

• ทั้งน้ี ปตท. ไดแ้นบประวติัโดยสงัเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไป 
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

• โดยลาํดบัท่ี 1–2  คือ นางเบญจา  หลุยเจริญ และ นายพิชยั  ชุณหวชิร  
เป็นกรรมการท่ีครบวาระและไดรั้บเลือกใหเ้สนอช่ือเป็นกรรมการอีกวาระ

หน่ึง  ส่วนลาํดบัท่ี 3 – 5  เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหม่   

• จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ  โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

 
ประธานฯ  สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 6  

หรือไม่    

 
นายสมเกยีรต ิ พรหมรัตน์ 
ผูถื้อหุน้  

ขอเสนอแนะวา่ควรใหก้รรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งต่ออีก
วาระหน่ึงไดแ้สดงวิสยัทศัน ์หรือใหค้าํมัน่สัญญาต่อท่ีประชุม หลงัจากลงมติ
เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจในการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการต่อไป 

 
นายทองอนิทร์ แสงงาม 
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถามเก่ียวกบัการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น กรรมการ 
และหรือระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอเขา้มา  วา่เหตุใด 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ใชสิ้ทธิเสนอเขา้ไปเอง รวมทั้งกรรมการบางท่านซ่ึงเป็น
ขา้ราชการประจาํ และไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอีกหลายแห่ง เช่น นาย
อาํพน กิตติอาํพน เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ จะมีเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละตาํแหน่งอยา่งไร ขอฝากให้
กระทรวงการคลงัพิจารณาดว้ย   
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ประธานฯ  ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงดงัน้ี 
- การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น กรรมการ และหรือระเบียบ
วาระการประชุม ซ่ึงประกาศในเวบ็ไซตมี์จุดประสงคเ์พ่ือใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย
เสนอ สาํหรับผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดมี้การประสานงานกนัตลอดเวลา เช่นเดียวกบั 

ปตท. ท่ีดูแลบริษทัลูก ในกรณีท่ีมีกรรมการครบวาระหรือกรณีลาออก กจ็ะตอ้ง
ดูแล ใชสิ้ทธินาํเสนอบุคคลเพ่ือใหบ้ริษทัลูกพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม
กระบวนการท่ีคณะกรรมการสรรหาของบริษทันั้นกาํหนด และตอ้งเป็นไปตาม

หลกั CG ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีกรรมการ
ของ ปตท. ทางกระทรวงการคลงักใ็ชสิ้ทธิ ตวัอยา่งเช่น คุณเบญจาฯ กเ็สนอโดย
กระทรวงการคลงั  
- ส่วนประเดน็การใหเ้วลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของกรรมการท่ีเป็น
ขา้ราชการประจาํ ซ่ึงผูถื้อหุน้ยกตวัอยา่ง คือคุณอาํพนฯ ดงักล่าว ขอเรียนวา่ 
คุณอาํพนฯ สามารถบริหารเวลาไดดี้เยีย่ม โดยเขา้ร่วมประชุมไดเ้กือบ ร้อยละ 

100  ตามท่ีบนัทึกไวใ้นรายงานประจาํปี แต่ในวนัน้ีคุณอาํพนฯ ไม่ไดร่้วม
ประชุมดว้ย เน่ืองจากตอ้งไปเขา้อบรมหลกัสูตรสาํคญัในต่างประเทศโดยเป็น

หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และส่วนรวม ซ่ึงบงัเอิญกาํหนดการอบรม
ตรงกบัวนัประชุมฯ โดยไม่สามารถเปล่ียนหรือเล่ือนได ้ ทั้งน้ี ขอเรียนวา่ 
คุณอาํพนฯ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอยา่งมากในการทาํ
หนา้ท่ีกรรมการ ไดใ้หข้อ้แนะนาํ ขอ้คิดเห็นท่ีดีมากและเป็นประโยชน ์ครบถว้น 
และทาํหนา้ท่ีดูแลปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นอยา่งดีทั้งของ 
ปตท. และบริษทักลุ่ม ปตท.  

 
นายภูวนารถ  ณ สงขลา 
ผูถื้อหุน้และอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

ขอใหป้ระธานฯ สรุปวิธีเก็บใบลงคะแนนของวาระน้ี เน่ืองจากเป็นเร่ืองของ CG 
ซ่ึงควรเกบ็ใบคะแนนทั้งหมด วา่จะดาํเนินการอยา่งไร 

 
ประธานฯ  ขอเรียนวา่วิธีการลงคะแนนเสียงจะช้ีแจงในลาํดบัต่อไป และขอสอบถามวา่มี 

ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามอีกหรือไม่ 

 
นายสุรศักดิ์  กอประคอง 
ผูถื้อหุน้  

ขอใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
- ปตท. ควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีมาทางสายบญัชีหรือการเงินเพ่ิมข้ึน 
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เน่ืองจากปัจจุบนัมีกรรมการมาจากสายนิติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่  ทั้งน้ี เพ่ือ
ช่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี    
- สาํหรับเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหผู้ถื้อหุน้เสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ
กาํหนดไวว้่าตอ้งรวมกนัอยา่งนอ้ยแสนหุน้ ซ่ึงเห็นว่าการรวมกนัให้ไดแ้สนหุน้ 
ค่อนขา้งจะลาํบาก  หากเป็นไปไดข้อลดลงเหลือหม่ืนหุน้ คาดวา่จะมีผูเ้สนอเขา้
ไปมาก 
-  ปตท. ควรเพ่ิมช่องทางสนทนาสาํหรับผูถื้อหุน้ในเวบ็ไซตข์อง ปตท.  เพ่ือให ้

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อกบั ปตท. ไดส้ะดวกข้ึน   

 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
- ขอรับขอ้คิดเห็นของท่านผูถื้อหุน้ในประเดน็ควรเพ่ิมจาํนวนกรรมการท่ีมี
ความรู้ดา้นการเงิน บญัชี มากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีจาํนวน 3 ท่าน  
- สาํหรับจาํนวนหุน้ขั้นตํ่าท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายเดียวหรือรวมกนัเพ่ือเสนอ
บุคคลเขา้คดัเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ขอรับขอ้สงัเกตไปพิจารณาวา่จาํนวนหุน้ 
ท่ีเหมาะสม ควรจะเป็นเท่าใด โดยการเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนดว้ย   
- ขอรับขอ้เสนอเร่ืองการเพิ่มช่องทางในเวบ็ไซตเ์พือ่ใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่ือสาร
กบั ปตท. มากข้ึน และขอเรียนวา่ปัจจุบนั ปตท. มีช่องทางส่ือสาร เช่น ช่องทาง
ของฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation : IR) / เลขานุการบริษทั 
(Corporate Secretary)  / ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ (Public Relation : PR) เป็นตน้   

 
ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 6 อีก 

หรือไม่    
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ 
ลงมติในวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  ตาม
รายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ จาํนวน  5 ราย โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลาํดบั 
ทั้งน้ี จะขอเกบ็ใบลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ก่อนทีละท่าน และ
จากนั้นจะขอเกบ็ใบลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้ง 5 ท่าน 

 
มติทีป่ระชุม อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง จาํนวน 2 ท่าน และอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่  3  ท่าน เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  
ดงัน้ี 
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 1) นางเบญจา  หลุยเจริญ  กรรมการ  

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,372,007,185 99.51 
2.  ไม่เห็นดว้ย 948,805 0.04 
3.  งดออกเสียง 10,833,659 0.45 

  2) นายพชัิย  ชุณหวชิร   กรรมการ  

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,373,460,972 99.57 
2.  ไม่เห็นดว้ย 552,697 0.02 
3.  งดออกเสียง 9,775,980 0.41 

 3) นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา   กรรมการอสิระ 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,373,366,061 99.56 
2.  ไม่เห็นดว้ย 570,867 0.02 
3.  งดออกเสียง 9,852,721 0.41 

  4) นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา  กรรมการอสิระ 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,373,600,144 99.57 
2.  ไม่เห็นดว้ย 321,277 0.01 
3.  งดออกเสียง 9,868,228 0.41 

  5) นายปิยวชัร  นิยมฤกษ์   กรรมการอสิระ 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,373,465,602 99.57 
2.  ไม่เห็นดว้ย 419,387 0.02 
3.  งดออกเสียง 9,904,360 0.42 

 
หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  จาํนวน  606,824   หุน้ 
                   - กรรมการ 4 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม 
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ประธานฯ  ขอใหคุ้ณเบญจาฯ และคุณพิชยัฯ แสดงวิสยัทศันส์ั้น ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
  
นางเบญจา  หลุยเจริญ  
กรรมการ 

ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามไวว้างใจเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  
และขอเรียนวา่ ปตท. เป็นรัฐวสิาหกิจ เม่ือเป็นรัฐวิสาหกิจกถื็อเป็นสมบติัของ
ชาติ ในการเป็นกรรมการจึงเขา้มาทาํหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของท่าน ทาํงาน
แทนท่าน เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  และการทาํหนา้ท่ีกรรมการท่ีผา่นมา
ไดใ้หค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ และช่วยดูแลให ้ปตท. ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย 
และระเบียบของกระทรวงการคลงั อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  

 
นายพชัิย  ชุณหวชิร  
กรรมการ 

จากประสบการณ์การเป็นพนกังาน ปตท. ทั้งในฐานะผูป้ฏิบติั และผูบ้ริหาร  

จึงทาํใหมี้ความเขา้ใจและมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งกลุ่ม ปตท. ไดเ้ป็น
อยา่งดี  ดงันั้นการเขา้มาทาํหนา้ท่ีกรรมการแทนผูถื้อหุน้ จึงสามารถใชค้วามรู้
และประสบการณ์ท่ีผา่นมา กาํกบัดูแล สนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทั

และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหมี้การลงทุน การจดัการทางการเงินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย และสุดทา้ย
ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามไวว้างใจในการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการ 

 
ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิผนการจดัหาเงนิกู้ 5 ปี ของ ปตท.  (ปี 2553– 2557) 

 ประธานฯ แจง้ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 

• ปตท.มีแผนการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2553 – 2557 เป็นเงินรวมประมาณ 
 244,518  ลา้นบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใชใ้นปี 2553 และ 2554  

• ทั้งน้ี การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจร่วมทุนเป็นหลกั  

• สาํหรับความจาํเป็นท่ี ปตท. ตอ้งขอวงเงินกูเ้พิม่เติมนั้น เน่ืองจาก 
 1. ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน การรักษาสภาพคล่องทางการเงินเป็น  

  ส่ิงจาํเป็น ปตท.จึงควรมีความพร้อมในการระดมเงินเพ่ือใชส้าํหรับ 
  แผนการลงทุนใน 5 ปี ขา้งหนา้ รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งน้ี  
  โครงสร้างเงินทุนของ ปตท. ปัจจุบนัยงัสามารถรองรับการก่อหน้ีเพ่ิม 
  ไดอี้ก   
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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.มีภาระตอ้งชาํระคืนเงินตน้เป็นวงเงินประมาณ 

  124,000 ลา้นบาท  โดยเป็นการครบกาํหนดของเงินกูร้ะยะสั้น  
  อาย ุ3-8 ปีจาํนวน 72,263 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. กูต้ามภาวะตลาด 
  ในขณะนั้น เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนเงินกูร้วมอยูใ่นระดบัเหมาะสม จึง 
  ตอ้งขอวงเงินกูเ้พิม่เติมจาํนวน 80,000 ลา้นบาท เพ่ือ Refinance  
  เงินกูอ้าย ุ3-8 ปีท่ีครบกาํหนดดงักล่าว  

  3. นอกจากนั้น ตลาดการเงินมีความผนัผวนเช่นกนั ปตท.จึงควรเตรียม 
  ความพร้อมในการระดมทุนไดท้นัทีเม่ือตลาดเอ้ืออาํนวย และ มีความ 
  จาํเป็นในการใชเ้งิน  

•   ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุน
จากแหล่งภายนอกเพ่ิมเติม วงเงินรวมประมาณ 80,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้น
การลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปและ/หรือเพ่ือทดแทนเงินกู้
เดิมท่ีครบกาํหนดชาํระ (Refinance) ในช่วงเวลา 5 ปี (ปี 2553-2557) 

 
ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 7  

หรือไม่   
 

นายสมเกยีรต ิ พรหมรัตน์  
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถามวา่ผูถื้อหุน้ ปตท. จะมีสิทธิลงทุนในหุน้กูข้อง ปตท. หรือไม่   

 
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เรียนช้ีแจงว่าการระดมทุนของ ปตท. ดาํเนินการในหลายวิธี ซ่ึงวิธีหน่ึงคือการ
ออกหุน้กู ้โดยออกใหก้บัสถาบนัการเงิน หรือรายยอ่ย ทั้งน้ี กรณีรายยอ่ย จะเปิด
ขายเป็นการทัว่ไป และ ปตท. จะแจง้ขอ้มลูข่าวสารใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบวา่ 
ปตท. จะมีการออกหุน้กูจ้าํนวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด สถานท่ีจองหุน้ สถาบนั
การเงินท่ีรับผิดชอบ ดอกเบ้ีย เง่ือนไขของเวลาและอ่ืน ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้มีความ
มัน่ใจกบั ปตท. โดยการลงทุนในหุน้กูด้ว้ย ซ่ึงผูถื้อหุน้กูจ้ะเปรียบเสมือนเป็น
เจา้หน้ี ปตท. ความเส่ียงนอ้ยกว่าการถือหุน้สามญัซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเจา้ของ  

นายฮ่ังใช้  อคัควสักลุ  
ผูถื้อหุน้   

ขอแสดงความภูมิใจกบั ปตท. และขอสนบัสนุนเร่ืองการออกหุน้กูข้อง ปตท.  
เน่ืองจากปัจจุบนั ปตท. คือเสาหลกัดา้นพลงังานของประเทศไทย  สามารถให้
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ความช่วยเหลือบริษทัในกลุ่ม เช่น  บางจาก  ไทยออยล ์ รวมถึงการควบรวม

กิจการ เช่น  PTTAR  และขอสอบถามวา่ ปตท. จะมีการกูเ้งินเป็นเงินสกลุ 

ดอลล่าร์สหรัฐ หรือไม่  ซ่ึงขอใหข้อ้เสนอแนะวา่ ปตท. ควรออกหุน้กู ้เป็นเงิน
บาทในประเทศไทย เน่ืองจากดอกเบ้ียท่ีผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บจะหมุนเวียนใชจ่้ายอยู่

ในประเทศ  และขอให ้ปตท. ดูแลผูถื้อหุน้กูโ้ดยการใหส่ิ้งดี ๆ เช่นการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย  

  
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงนิ 

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะ และขอเรียนวา่ในปี 2552  ปตท. ได้
ดาํเนินการเช่นท่ีผูถื้อหุน้แนะนาํ ซ่ึง ปตท. ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเงินในประเทศ
ไทยในปีท่ีผา่นมาเป็นปีหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ   ทัว่โลกมีปัญหาในเร่ืองของ
การเงิน แต่สาํหรับประเทศไทยยงัคงมีความเขม้แขง็ ตลาดการเงินในประเทศ  
ยงัมีความเขม้แขง็และรองรับการขยายตวัของกลุ่ม ปตท. ไดดี้    สาํหรับกลุ่ม 

ปตท. มีการจดัหาเงินในหลายรูปแบบ อาทิ หุน้กู ้ การกูเ้งินจากธนาคาร  รวม
ประมาณแสนกวา่ลา้นบาท  ซ่ึงในส่วนของ ปตท. ไดมี้การออกหุน้กูแ้ละกูเ้งิน
รวมจาํนวน 60,000 กวา่ลา้นบาท โดยการออกหุน้กู ้2 คร้ัง รวม 50,000 ลา้นบาท 

และเม่ือตอนตน้ปี 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการกูเ้งินภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติั
จากผูถื้อหุน้ เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ ประมาณ 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่าประมาณ 10,000 กวา่ลา้นบาท (โดยเป็นการจดัหาใน ประเทศท่ีเป็นเงิน

บาทแลว้ swap เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ประมาณ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และ 
กูเ้ป็นเงินเหรียญสหรัฐ โดยตรงประมาณ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เพ่ือรักษา
สดัส่วนของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ ประมาณ ร้อยละ 25  และเป็น
เงินบาทอีกร้อยละ 75   ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัรายไดข้องกลุ่ม ปตท.   
สาํหรับการจดัหาเงินกูส่้วนท่ีเหลือตามวงเงินเดิมท่ีไดรั้บอนุมติั อีกประมาณ 

10,000 กวา่ลา้นบาทของปี 2552  และรวมกบัท่ีขออนุมติัวงเงินกูเ้พ่ิมอีก 80,000 
ลา้นบาทจากผูถื้อหุน้ในวนัน้ี  จะขอรับขอ้แนะนาํของท่านผูถื้อหุน้ไปพิจารณา
วา่จะดาํเนินการในรูปแบบใดท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี โดยปกติจะพิจารณาดาํเนินการ
ในประเทศก่อน 
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นางผกาวด ี ศักด์ิศรชัย 
ผูถื้อหุน้  

ขอเสนอแนะเก่ียวกบัราคาก๊าซ LPG  ซ่ึงไม่มีการปรับราคามาหลายปี วา่ ปตท. 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบวา่ราคาก๊าซฯ  ปัจจุบนัถูกกว่าราคา
ตลาดโลกอยา่งไร  และราคาท่ีเหมาะสมควรจะเป็นอยา่งไร เพ่ือใหป้ระชาชน 
ไดรั้บทราบขอ้มูลว่าหากมีการปรับราคาก๊าซฯ จะไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี เพ่ือไม่ไดเ้กิดการต่อตา้น ควรดาํเนินการใหเ้หมือนการประกาศ
ราคานํ้ามนัท่ีมีการประกาศราคาตลาดโลกและราคาในประเทศ ท่ีสอดลอ้งไปใน

ทิศทางเดียวกนัโดยใชส่ื้อทุกส่ือ และขอใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการทาํ CSR 
ของ ปตท. วา่ควรจะมีกาํหนดค่าใชจ่้ายในดา้นการช่วยสังคมเป็นจาํนวน ร้อยละ 
ของรายได ้ เน่ืองจากรายไดย้งัไม่ดีเท่าท่ีผา่นมา  และเพ่ือรักษาผลประโยชนข์อง
ผูถื้อหุน้  

 
ประธานฯ  เรียนว่าขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงใน

วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ   
 

พ.ต.อ.เสริมเกยีรต ิ  
บํารุงพฤกษ์  
ผูถื้อหุน้  

ขอเสนอใหพิ้จารณาอีกแนวทางหน่ึง คือใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่(กระทรวงการคลงั) 
กบักองทุนวายภุกัษ ์แบ่งหุน้สามญัส่วนท่ีถือไวอ้อกขาย เพ่ือนาํกาํไรท่ีไดม้าจาก

การขายหุน้มาให ้ปตท.กู ้ เพ่ือท่ี ปตท. จะไดอ้อกหุน้กูน้อ้ยลง เป็นการลดภาระ
การจ่ายดอกเบ้ียหุน้กูล้ง  โดยกระทรวงการคลงัและกองทุนวายภุกัษจ์ะไดก้าํไร  
จากการขายหุน้ดว้ย  เน่ืองจากมองในดา้นเศรษฐศาสตร์แลว้การถือหุน้จาํนวน
มากเป็นเวลานาน จะไม่เกิดประโยชน ์ นอกจากนั้น หากภาครัฐขายหุน้ไดก้าํไร
มาก สามารถนาํเงินไปใชจ่้ายในส่ิงท่ีเกิดประโยชนต่์อประเทศ เช่น นาํไป
ปรับปรุงดา้นการคมนาคม ปรับทางรถไฟใหเ้ป็นรางคู่ขนานไปทัว่ประเทศ โดย
ไม่ตอ้งไปกูเ้งินจากต่างประเทศ   

 
ประธานฯ  ขอฝากผูแ้ทนกระทรวงการคลงัช่วยกรุณารับขอ้เสนอของท่านผูถื้อหุน้ดว้ย และ

ขอถามว่ามีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามในวาระ 7 อีกหรือไม่   
 

นายรังสฤษฎ์ เลาหะกลุ 
ผูถื้อหุน้   

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังาน ปตท. ท่ีไดป้ฏิบติังานดว้ย
ความอุตสาหะ จนทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บปันผลอีกในปีน้ี และขอสอบถามวา่

วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมวงเงินกูค้ร้ังน้ี เพือ่ 1. นาํไปลงทุน  2. นาํไปรีไฟแนนซ์  
และ 3. นาํไปใชห้น้ีเดิมใช่หรือไม่ และขอใหช่้วยอธิบายกรณีเพ่ือนาํไป ใชห้น้ี
การออกหุน้กูท่ี้ผา่นมา   
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

เรียนช้ีแจงว่าเน่ืองจาก ปตท. มีหุน้กูท่ี้มีอาย ุ3 – 8 ปี ซ่ึงจะครบอาย ุและตอ้งคืน
เงินกู ้รวมเป็นจาํนวน 70,000 กวา่ลา้นบาท ดงันั้น วตัถุประสงคห์ลกัในการขอ
อนุมติัวงเงินกูจ้าํนวน 80,000 ลา้นบาทในคร้ังน้ี คือเพือ่ไปทดแทนหุน้กูห้รือ
เงินกูร้ะยะสั้นจาํนวนขา้งตน้ ซ่ึงจะทาํใหห้น้ีสินสุทธิไม่เพ่ิมข้ึน 

 
นายรังสฤษฎ์ เลาหะกลุ 
ผูถื้อหุน้  

สอบถามวา่ ปตท. มีแผนการบริหารจดัการทางการเงินอยา่งไร เหตุใดจึงตอ้งขอ
อนุมติัวงเงินเพ่ือนาํไปชาํระหน้ีหุน้กู ้และเงินกูต้ามสญัญาท่ีกูเ้อาไว ้  

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงนิ 

ขออนุญาตเรียนช้ีแจงวา่  คือวงเงินท่ีขออนุมติัเพ่ือนาํไปชาํระในส่วนของหุน้กู ้
เป็นหุน้กูท่ี้ออกเม่ือหลายปีก่อนและถึงกาํหนดชาํระในปีน้ีและช่วงปีถดัไป 
ไม่ใช่หุน้กูท่ี้เพ่ิงออกเม่ือปีท่ีแลว้  ทั้งน้ี สาํหรับนโยบายการบริหารจดัการทาง
การเงิน  ปตท.จะดาํเนินการใหอ้ายขุองเงินกูโ้ดยเฉล่ียมีระยะเวลานาน
พอสมควร เน่ืองจากการลงทุนของ ปตท. เป็นการลงทุนท่ีตอ้งใชเ้วลานานท่ีจะ
คืนทุน  ซ่ึงปัจจุบนัอายเุฉล่ียของเงินกู ้ปตท. จะอยูท่ี่ 7 ปี และจะมีส่วนท่ีตอ้ง
ทยอยชาํระคืนในแต่ละปี  

 
Mr. Basant Kumar 
Dugar  
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหข้อ้สงัเกต ดงัน้ี 
1. หาก ปตท. อยูใ่นช่วงท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการส่งเสริม

การลงทุน (BOI)  การออกหุน้กูก้จ็ะไม่น่าสนใจเน่ืองจากกาํไรจะไม่ตอ้งเสีย
ภาษี แต่ในกิจการท่ีไม่มี BOI ไม่มีขอ้ยกเวน้เก่ียวกบัภาษีเงินได ้การออกหุน้
กูจ้ะไดป้ระโยชน์มากกวา่  เน่ืองจากสามารถนาํดอกเบ้ียไปหกัเป็นค่าใชจ่้าย
ทางภาษีได ้

2. ในการกูเ้งินต่างประเทศ ควรใชอ้ตัราดอกเบ้ียอา้งอิง Libor เสมอ เน่ืองจากจะ
ถูกกว่า Sibor  

3. ผูถื้อหุน้อาจจะสนใจลงทุนใน Zero Coupon Bond ซ่ึงจะส่งผลให ้ปตท. มี
กระแสเงินสดมากข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียจนกว่าจะครบกาํหนด 

4. ใหพิ้จารณา  Lock ดอกเบ้ียท่ียงัคงตํ่าอยูใ่นขณะน้ี เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ี
อตัราดอกเบ้ียจะปรับตวัสูงข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายประเทศทั้ง ออสเตรเลีย 
อินเดีย มาเลเซีย เวียตนาม และ จีน ในขณะน้ี 

 
ประธานฯ  ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงนิ  

ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หข้อ้สงัเกต และขอเรียนวา่ในการบริหารการเงินท่ีผา่น

มา ปตท. ไดมี้การพิจารณาดาํเนินการตามท่ีไดใ้หข้อ้สงัเกตไวท้ั้งหมดแลว้  
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นายสุรศักดิ์  กอประคอง 
ผูถื้อหุน้  

ขอชมเชยเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลบอร์ดนิทรรศการแผนการลงทุนของ ปตท. วา่ตอบ
คาํถามไดดี้  และขอสอบถามเพ่ิมเติมจากท่ีไดดู้ในบอร์ดนิทรรศการเก่ียวกบั
แผนการลงทุน ก่อสร้างท่อก๊าซฯ เส้นท่ี 4 และเส้นท่ี 5 วา่จะเสร็จเม่ือใดและตอ้ง
ใชเ้งินลงทุนอีกเท่าใด และโรงแยกก๊าซฯ ท่ี 6  ซ่ึงสร้างเสร็จแลว้ จะมีรายได้
เพ่ิมข้ึนประมาณเท่าใด  จะสร้างมูลค่าเพิม่ใหไ้ดเ้ม่ือใด 

 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

เรียนช้ีแจงว่า ท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 4 เป็นท่อบนบก จากระยองไปสระบุรี เพ่ือนาํ
ก๊าซฯ ไปส่งใหโ้รงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ่ คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณ 2 – 3 ปี
ขา้งหนา้ ความยาวทั้งหมด 300 กวา่กิโลเมตร  เงินลงทุนอยูท่ี่ประมาณ 30,000 
ลา้นบาท  สาํหรับผลตอบแทนของการลงทุนในส่วนน้ีเม่ือแลว้เสร็จ ขณะน้ี 
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ตาม พรบ.ประกอบกิจการพลงังาน จาํนวน 
7 ท่าน จะเป็นคนกาํหนดค่าผา่นท่อ  ซ่ึงค่าผา่นท่อจะใหผ้ลตอบแทน ร้อยละ 
12.5    มี Return on Equity ร้อยละ 12.5  ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนท่ี
แน่นอน  เพ่ือส่งก๊าซฯไปใหโ้รงไฟฟ้า ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
ขนส่งไดม้ากยิง่ข้ึน สาํหรับโรงแยกก๊าซฯ ท่ี 6 คาดวา่จะสามารถเดินเคร่ืองไดใ้น
ระยะเวลาไม่นาน  

 
นายฤทธิชัย  หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้   

ขอเรียนถามขอ้มูลดอกเบ้ียท่ีจะรีไฟแนนซ์  ประมาณ 70,000 ลา้นบาท วา่มี
ตน้ทุนดอกเบ้ียเท่าใด  และตามการคาดการณ์เงินกูใ้นอนาคตจะมีดอกเบ้ีย
ประมาณเท่าใด 

 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงขอ้มูล 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงนิ 

เรียนช้ีแจงว่า การบริหารความเส่ียงในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียของ ปตท. ส่วนใหญ่
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีปัจจุบนัภาพรวมของเงินกู ้ปตท. ประมาณร้อยละ 85  เป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี และอีกร้อยละ 15 เป็นอตัราดอกเบ้ียแปรผนัตามอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบนั ดอกเบ้ียโดยเฉล่ียท่ี ปตท. จ่ายจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ  
5 ต่อปี  และตามท่ีไดเ้รียนไวเ้บ้ืองตน้ท่ี ปตท. ไดจ้ดัหาเงินกูใ้นช่วงตน้ปี 
ประมาณ 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั อยูป่ระมาณร้อยละ 2   
ทั้งน้ี ในการดาํเนินการต่อ ๆไป จะนาํขอ้แนะนาํของผูถื้อหุน้ไปพจิารณาเพ่ือให้
เกิดประโยชนสู์งสุด 
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ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 7 อีก 
หรือไม่    เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น จึงขอให ้
ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ีดว้ย    

 
มติทีป่ระชุม อนุมติัแผนการจดัหาเงินกู ้5 ปี ของ ปตท. (ปี 2553 – 2557) ตามท่ีเสนอ  ดว้ย

คะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4  ดงัน้ี 
 

มติทีล่ง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 ร้อยละของจาํนวนหุ้น 
 ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 2,276,522,067 95.50 
2.  ไม่เห็นดว้ย 93,928,988 3.94 
3.  งดออกเสียง 13,365,729 0.56 

 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 27,135  หุน้ 
 

ระเบยีบวาระที ่8 เร่ืองอืน่ ๆ  
 ประธานฯ แจง้ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ช่วยช้ีแจงเร่ืองราคาก๊าซฯ  
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี  
ส่วนแรกเก่ียวกบัเร่ืองก๊าซ LPG ซ่ึงไม่ไดป้รับราคาข้ึนในหลายปีท่ีผา่นมา  และ
ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หข้อ้แนะนาํวา่ ปตท. ควรมีการช้ีแจงใหป้ระชาชน
ไดรั้บทราบวา่ราคาก๊าซ LPG ในประเทศไทยถูกกว่าราคาในตลาดโลกมาก และ

บริษทัผูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูแ้บกรับภาระ  และเม่ือก๊าซ LPGราคาถูกจึงทาํให้
มีการนาํไปใชใ้นภาคส่วนอ่ืน อาทิ ภาคขนส่ง  ภาคอุตสาหกรรมทดแทนนํ้ามนั 
หรือทดแทนพลงังานอ่ืน ๆ  แทนท่ีจะใชส้าํหรับการหุงหาอาหารในครัวเรือน  
ซ่ึงทาํใหมี้ปริมาณการใชเ้พ่ิมข้ึนมาก การผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงตอ้ง
นาํเขา้จากต่างประเทศ ในราคานาํเขา้ท่ีแพงกว่าและตอ้งขายในราคาถกู  โดย
ภาครัฐตอ้งนาํเงินมาอุดหนุนราคาส่วนต่างดงักล่าว ซ่ึงเป็นเงินจาํนวนมาก คาด

วา่ปี 2553 จะตอ้งนาํเงินกองทุนนํ้ามนัมาอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ประมาณ 

10,000-20,000 ลา้นบาท  ซ่ึงส่วนน้ีเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี 

ใหย้นืราคาไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2553  โดย ปตท. จะตอ้งประสานงานกบั
ภาครัฐบาลวา่จะดาํเนินการอยา่งไรต่อไป ในสภาวการณ์ท่ีภาครัฐตอ้งใช้
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เงินกองทุนนํ้ามนัมาอุดหนุนมากข้ึน เน่ืองจากมีปริมาณการใชเ้พ่ิมมากข้ึนและ

การผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการใช ้สาํหรับกรณี  NGV ซ่ึงราคาถูกกาํหนด
ราคาอยูท่ี่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และยงัไม่เคยปรับราคาข้ึนมาหลายปี  โดยท่ี

ตน้ทุนการผลิตสูงกว่าราคาขาย  และ ปตท. ตอ้งแบกรับภาระขาดทุน ซ่ึง ปตท. 
ไดพ้ยายามหารือกบัรัฐบาลมาโดยตลอดท่ีจะทยอยขอปรับราคาข้ึน เพ่ือลดภาระ   

ขอเรียนวา่ทั้งเร่ือง LPG และ NGV เป็นเร่ืองท่ีปตท. จะตอ้งดาํเนินการตาม
นโยบายของรัฐ โดยผลประโยชน์เกิดกบัผูใ้ช ้คือ ประชาชน เป็นส่วนใหญ่ จึง
ตอ้งบริหารจดัการใหเ้หมาะสม พอประมาณไม่มากเกินไป ไม่ใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อการดาํเนินการจนบริษทัฯ เกิดความเสียหายมาก และเกิดผลกระทบกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง   
ส่วนท่ี 2  การดาํเนินการดา้น CSR ซ่ึงผูถื้อหุน้มีขอ้ห่วงใยวา่ ปตท. ควรพจิารณา
ดาํเนินการดา้น CSR แต่พอควร ซ่ึงขอเรียนว่า ปตท. มีความระมดัระวงัเร่ือง
ภาระค่าใชจ่้าย เน่ืองจากกาํไรของ ปตท. ลดลง และมีหน้ีท่ีตอ้งชาํระคืน  รวมทั้ง
มีภาระการลงทุนเพ่ือขยายกิจการไปในอนาคตดว้ย โดยตอ้งดาํเนินการดา้น 

CSR ต่อไป ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่เกินตวั ไม่มากเกินไป และใหเ้กิดประโยชน์
จริงจงั ทั้งน้ี เพ่ือทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีวา่ ปตท. ทาํธุรกิจโดยดูแลสงัคม ชุมชน
ควบคู่กนัไป เพือ่การอยูร่่วมกนั และบริษทัฯ เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งการ

กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหมี้การใชจ่้ายเงินในเร่ืองดงักล่าวดว้ยความ
ระมดัระวงัดว้ย 

 
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผูถื้อหุน้  

ขอใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
- ประเดน็ท่ี 1 : เก่ียวกบัการประชุม คือ เน่ืองจากมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาก 
และมีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามมาก  จึงขอเสนอวา่การประชุมในปีต่อไปควร
เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. หรือเร็วข้ึน  
ประเดน็ท่ี 2  : เร่ืองค่าตอบแทนของ CEO ซ่ึง ปตท. เจริญเติบโตมาจนถึงทุก
วนัน้ี ส่วนสาํคญัมาจาก CEO ท่านปัจจุบนั (นายประเสริฐฯ) และตาํแหน่ง CEO 
เป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญั  มีความรับผดิชอบสูง  มีส่วนเป็นอยา่งมากท่ีจะทาํให้
บริษทัฯ เจริญกา้วหนา้ จึงขอเสนอใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
พิจารณากาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของ CEO ท่านต่อไปในอนาคต ใหมี้
ความเหมาะสมและไม่ใหเ้กิดความซํ้าซอ้น  

 
ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอรับขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 
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นายนพพร เกดิกรุง 
ผูถื้อหุน้  

ขอขอบคุณคณะกรรมการและ ผูบ้ริหารทุกท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลในทุกประเดน็
ครบถว้นในวนัน้ี แต่เน่ืองจากขณะน้ีเวลาล่วงเลยมาก  ขอใหป้ระธานฯ พิจารณา
สรุปการประชุมดว้ย 

 

ประธานฯ  แจง้วา่ยงัมีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม จึงขออนุญาตท่ีประชุมใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
 

นายชัชชัย  คุณงาม 
ผูถื้อหุน้  

ขอเรียนสอบถามและใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
1. ตามท่ีไดส้อบถามในการประชุมปี 2552  ตามรายงานการประชุมหนา้ 17/45 
โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการแยกประเภทการใชก๊้าซ LPG ในประเทศ 
เป็น 2 ราคา คือการใชใ้นภาคครัวเรือน และการใชใ้นภาคขนส่ง และการ
นาํไปใชแ้ทนนํ้ามนัเตา  ขอทราบความคืบหนา้ของการดาํเนินงานดว้ย 
2. การประกอบธุรกิจนํ้ามนั ตามท่ีมีผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดเ้สนอแนะในเร่ืองการ 
เพ่ิม Market Share ซ่ึงจะตอ้งดู Network Share คือส่วนแบ่งของสถานีบริการ
ทั้งหมดต่อ Total Market ประกอบดว้ย ตวัอยา่งเช่น มี Network Share ร้อยละ 
20  แต่สามารถสร้าง Market Shareได ้ร้อยละ 23 หมายความวา่ ปตท. สามารถ
บริหารจดัการสถานีบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสาํหรับการซ้ือสถานี
บริการ JET  เม่ือปี 2552 เป็นการเพ่ิม Network Share  
3. ขอเรียนแจง้ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัรายการวิทยท่ีุน่าสนใจ คือ สถานีวิทย ุFM 100.5 
ของ อสมท.ในช่วงเวลา 20.00–21.00 น. ผูด้าํเนินรายการคือคุณรัชนี สุทธิธรรม 
ซ่ึงในตอนทา้ยรายการหลงั 20.30 ไปแลว้ จะมีการรายงานวิเคราะห์เร่ืองนํ้ามนั
ของ ปตท. โดยใหข้อ้มูล เพ่ือใหป้ระชาชนไดท้ราบเร่ืองค่าการตลาด ราคา
นํ้ามนัดิบ ทั้งน้ี ขอเสนอแนะว่าหากสามารถเพ่ิมเร่ืองราคาก๊าซ หรือราคา
ผลิตภณัฑอ่ื์น กจ็ะทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปไดป้ระโยชนม์ากข้ึน  

 

นายศักดา  ตั้งศักดิ์สถติย์ 
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถาม ดงัน้ี 
1. หลงัจาก ปตท. เขา้ซ้ือกิจการ JET มาบริหารจดัการแลว้ส่วนแบ่งการตลาด 
    ของ ปตท.+ JET มีการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนหรือลดลงอยา่งไรบา้ง และมีกาํไร 
     เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
2.  เน่ืองจากนโยบายการเปิดสถานีบริการ NGV ถือเป็นความจาํเป็นพ้ืนฐานขอ

ประเทศ  จึงขอทราบวา่ผลประกอบการของสถานีบริการ NGV เป็นอยา่งไร  
3.  การลงทุนเหมืองถ่านหิน มีแผนจะใชเ้งินลงทุนจาํนวนเท่าไหร่และมีการ

จดัหาแหล่งเงินทุนอยา่งไร รวมทั้งแผน 5 ปี คาดการณ์วา่ธุรกิจถ่านหินจะมี
กาํไรเฉล่ียเท่าไรเม่ือเทียบกบัธุรกิจรวมของ ปตท. 
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นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตกิาร กลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลยีมขั้นปลาย  

ขอเรียนช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ือง  Jiffy  ซ่ึง ปตท. ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของ JET และ 
ปัจจุบนัมีการ Synergy กนัในเร่ืองของการจดัหานํ้ามนั การบริหาร เร่ือง 
โลจิสติกส์  ระบบคลงัต่าง ๆ  ทาํใหมี้ Market Share รวมกนัอยูท่ี่ประมาณ ร้อย
ละ 36  ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอดหลงัจากท่ีไดซ้ื้อกิจการของ JET   

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ขอเรียนช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ือง NGV วา่ปัจจุบนัมีรถท่ีใช ้NGV ประมาณ 170,000 
คนั และมีสถานีบริการ ณ เดือนมีนาคม ประมาณเกือบ 400 แห่ง ใน 50 จงัหวดั 
สาํหรับผลประกอบการตามท่ีไดเ้รียนแลว้วา่ราคา NGV อยูท่ี่ 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม มาหลายปีตั้งแต่เม่ือราคานํ้ามนัยงัอยูท่ี่ 20-30 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 
โดยไม่ไดป้รับข้ึน จนขณะน้ีนํ้ามนัดิบ อยูท่ี่ราคา 80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 
เป็นผลใหผ้ลประกอบการขาดทุนสะสมเร่ือยมา ซ่ึงเม่ือปี 2552 ขาดทุนเป็นเงิน
หลายพนัลา้นบาท  ซ่ึง ปตท. ไดช้ี้แจงกบัรัฐบาลวา่ ปตท. มีตน้ทุนสูงข้ึน มีภาระ
มากข้ึน  โดยภาครัฐเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ คาดวา่จะสามารถหาทางออกท่ีเป็น
ประโยชนก์บัทุกฝ่ายได ้ ส่วนเร่ืองราคาก๊าซ LPG รัฐบาลยงัคงตรึงราคาถึงเดือน
สิงหาคม 2553 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
การเงนิ 

ขอเรียนช้ีแจงในเร่ืองการลงทุนธุรกิจถ่านหิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์การ
ขยายธุรกิจไปในพ้ืนท่ีใหม่  โดยปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ไปซ้ือกิจการของบริษทัท่ี
ลงทุนทาํเหมืองในอินโดนีเซีย จาํนวน 2 เหมือง  ทั้งน้ี แนวทางการขยายธุรกิจ
ถ่านหินของ  ปตท. จะดาํเนินการใน 2-3 แนวทางประกอบกนั คือ สาํหรับ
เหมืองท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัในอินโดนีเซีย จะมีการขยายกาํลงัการผลิตของ
เหมืองข้ึนไป โดยในช่วง 5 ปีขา้งหนา้มีแผนงานโดยตั้งเป้าหมายวา่จะเพ่ิมระดบั
การผลิตจากปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ 7-8 ลา้นตนัต่อปี เป็นท่ีระดบัมากกวา่ 20 ลา้นตนั 
ต่อปี ซ่ึงไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีเป็นสัมปทานนอกประเทศอินโดนีเซีย คือในประเทศ
บรูไน  และประเทศมาดากสักา้ในอฟัริกา  เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการพฒันาสิทธิ
ในการเขา้ไปสาํรวจเหมืองและการพฒันาเพ่ือผลิตถ่านหินออกมาได ้โดยคาดวา่
จะเพ่ิมการผลิตข้ึนไดอี้กประมาณ 5 – 10 ลา้นตนัต่อปี และสาํหรับส่วนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ เป็นส่วนท่ีทาง ปตท. จะดาํเนินการเองโดยการ
เจรจาร่วมลงทุนหรือการมองหาโอกาสในการเขา้ไปซ้ือกิจการ ซ่ึงตวัเลขจะ
พยากรณ์ยากเน่ืองจากจะข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากหรือนอ้ย   
สาํหรับการประเมินกาํไรโดยเฉล่ียของธุรกิจถ่านหินในช่วงตน้ยงัไม่มากแต่จะ
เพ่ิมข้ึนตามการขยายการผลิต   

 
น.ส. ลติา  พวงมาลยั 
ผูถื้อหุน้  

ขอสอบถามเก่ียวกบันโยบายการควบรวมกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และ  
คาดวา่การควบรวมน้ีจะแลว้เสร็จเม่ือใด และภายหลงัการควบรวมจะส่งผล
กระทบกบั ปตท. อยา่งไรบา้ง 
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เรียนช้ีแจงว่าการควบรวมตามท่ีเป็นข่าว ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการศึกษาซ่ึงคาดวา่

การศึกษาน้ีจะมีขอ้สรุปภายในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน 2553 
หลงัจากนั้น จะตอ้งมีการดาํเนินการตามขั้นตอนของขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงบริษทัท่ีอยูร่ะหว่างการศึกษาดงักล่าวเป็น
บริษทัในกลุ่มโรงกลัน่และปิโตรเคมี และเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ทั้งน้ี เม่ือทราบผลการศึกษาแลว้  ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร  ปตท. จะแจง้ผูถื้อหุน้
ต่อไป 

 
นายสมเกยีรต ิ พรหมรัตน์  
ผูถื้อหุน้  

ขอเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาออกระเบียบ เง่ือนไข หรือวา่ขอ้บงัคบัการ
ประชุม ในกรณีเกิดการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมในหอ้งประชุม  เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัในอนาคต 

 
นายฮ่ังใช้  อคัควสักลุ  
ผูถื้อหุน้  

ขอใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. รัฐบาลควรเลิกอุดหนุนราคา LPG และ NGV ซ่ึงเป็นการบิดเบือนราคาจริง ๆ 
ของพลงังานนั้น โดยไม่ไดเ้กิดประโยชน์กบัประเทศชาติ รวมทั้ง ปตท. ตอ้ง
แบกรับภาระการขาดทุนท่ีมีผลกระทบกบัผูถื้อหุน้ดว้ย   
2. ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงความช่ืนชมดว้ยการปรบมือใหเ้กียรติแก่ คุณประเสริฐ 

บุญสมัพนัธ์ ในฐานะ CEO ท่ีมีวิสยัทศันก์วา้งไกล  
3. การออกหุน้กูข้อง ปตท. มีประโยชนอ์ยา่งยิง่กบั ปตท. ในอนาคต  และขอให้
ผูถื้อหุน้ปรบมือใหก้าํลงัใจและขอบคุณกรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านดว้ย  

 
ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นอีกหรือไม่    ดงันั้น เม่ือ

ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็น  ดงันั้น ในฐานะผูแ้ทนของ
คณะกรรมการขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  ขอใหผู้ถื้อหุน้ 
โปรดส่งคืนใบลงคะแนนเพ่ือ ปตท. จะใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบ
ประเมินผลการประชุมใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ปตท. ท่ีประตูทางออกก่อนจะไป
รับประทานอาหารกลางวนั   
อน่ึง  หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.30 น.ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียน
เพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน  โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 
4,357 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 2,797 ราย  และรับมอบฉนัทะ 1,560 ราย  
รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 2,383,437,384 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 84.07 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  จึงขอขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอปิดประชุม  
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ปิดประชุม  เวลา  13.11 น. 

 นางวนัทนีย ์ จารึก  
                                                                                       นายบุรณิน รัตนสมบติั       ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 นายอรรถพล  ฤกษพิ์บูลย ์  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 ลงนาม  ........................................................................  
  ( นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์)  
  ประธานกรรมการ ปตท.   
 
 
 ลงนาม  ........................................................................ 
  ( นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ )  
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.  


