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ท่ี  500/02/ 

18  มีนาคม 2554 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2554 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี  9 เมษายน 2553  Click 
  2. รายงานประจ าปี 2553 และงบการเงินประจ าปี 2553     
  3. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. 2553       
  4 เอกสารประกอบวาระท่ี 6  :  ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ Click  
  5. นิยามกรรมการอิสระ และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท .                 
                                 Click 
  6. เอกสารประกอบวาระท่ี 7  :  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรับซ้ือหุน้สามญัของบริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน) (PTTAR) และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั  
  (มหาชน) (PTTCH)  จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั   Click   
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)      Click 
  8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข)    Click  
  9. เง่ือนไขวธีิการลงทะเบียน และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม      Click 
 10. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ   Click  
 11. ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน    Click  
 12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม     Click  
 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  หรือ ปตท. ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2554  
ในวนัพุธท่ี  20  เมษายน 2554  เวลา 09.30 น. ณ หอ้งเพลนารี 1-3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60  
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม  จ านวน  8  วาระ ดงัน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี  
9 เมษายน 2553 

 ปตท. ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553  
ซ่ึง ปตท. ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย  ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง ปตท. แลว้ รายละเอียดปรากฏ 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1  Click  

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรรับรองรายงาน  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553 

https://www.pttplc.com/Files/Banner/296_T.pdf?0.7055475
https://www.pttplc.com/Files/Banner/309_T.pdf?0.7055475
https://www.pttplc.com/Files/Banner/308_T.pdf?0.7055475
https://www.pttplc.com/Files/Banner/307_T.pdf?0.7055475
https://www.pttplc.com/Files/Banner/301_T.pdf?0.7055475
https://www.pttplc.com/Files/Banner/299_T.pdf?0.7055475
https://www.pttplc.com/Files/Banner/302_T.pdf?0.533424
https://www.pttplc.com/Files/Banner/303_T.pdf?0.5795186
https://www.pttplc.com/Files/Banner/304_T.pdf?0.2895625
https://www.pttplc.com/Files/Banner/306_T.pdf?0.533424
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ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2553 และพิจารณาอนุมติั 
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2553 และแผนงานใน
อนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2553 ตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม ประจ าปี 2553  
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  สรุปสาระส าคญั  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2553 และอนุมติังบการเงิน 
ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของ ปตท.  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชี  และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง   
รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.  ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล 

 ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกั
ส ารองต่างๆ ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะข้ึนอยู่
กบัแผนการลงทุน  ความจ าเป็น  และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดว้ย เม่ือ
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปีแลว้จะตอ้งน าเสนอ  
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้ แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีก าไรสุทธิ ประจ าปี 2553 
จ านวน 83,088  ลา้นบาท  ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ 
ประจ าปี 2553 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 10.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 35.03 ของ
ก าไรสุทธิ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายการ ปี 2553 ปี 2552 (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,249,148 1,102,544 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 677,835 604,453 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 571,313 498,091 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,900,005 1,586,174 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 83,088 59,548 
อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 29.26 21.06 
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 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553 

รายการ ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

1.  ก าไรสุทธิ  (ลา้นบาท) 83,088 59,548 51,705 

2.  จ านวนหุน้  (ลา้นหุน้) 2,849 2,834 2,824 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 
     - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
     - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท/หุน้) 

10.25 
4.75 
5.50 

8.50 
4.00 
4.50 

8.00 
6.00 
2.00 

4.  รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 29,169 24,074 22,592 

5.  อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 35.03 40.36 43.64 

 ทั้งน้ี  เงินปันผลจ่ายดงักล่าว  ปตท.  มีหนา้ท่ีค านวณหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
ในอตัรา ร้อยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการ ประจ าปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 10.25 บาท โดยแบ่งเป็น 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการของ ปตท.  และบริษทัยอ่ย 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2553  ในอตัรา หุน้ละ 4.75 บาทจากก าไรสะสมของ ปตท.  
ซ่ึงเสียภาษีในอตัรา ร้อยละ 25 และ 0  จ านวน 2.75 และ 2.00 บาทต่อหุน้ตามล าดบั  
โดยจ่ายเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน  2553 แลว้  ส าหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของ 
ปี 2553 จะจ่ายในอตัราหุน้ละ  5.50  บาทจากก าไรสะสมของ ปตท.  ซ่ึงเสียภาษี 
ในอตัราร้อยละ 30 และ 0  จ านวน 5.11  และ 0.39 บาทต่อหุน้ตามล าดบั โดย 
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด 
สิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี 17 มีนาคม 2554  
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม  2554 ทั้งน้ี  สิทธิในการรับ 
เงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2554 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  ประจ าปี 2554 

 ปตท. มีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีซ่ึงไม่มี
ความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั ปตท./บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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 คณะกรรมการ ปตท.โดยการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2554 เป็นเงินจ านวน 3,840,000.- บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายเดินทางไป
ราชการ ค่าปฏิบติังานนอกเวลา และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน / รับรอง ปี 2554 ปี 2553 เพิม่ (ลด) เหตุผล 

1. งบการเงิน ปตท.และบริษทัยอ่ย     

1.1 งวดไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 
และ 30 ก.ย. รวม 3 งวด งวดละ  
600,000 บาท 

1,800,000 1,500,000 300,000 - ปตท. มีการขยาย
การลงทุนเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ระดบั
ความเส่ียงของ
ธุรกิจ การจดัท า
บญัชี และการ
รายงานทางการเงิน
จึงซบัซอ้นมากข้ึน 

- ปี 2554 ตอ้งจดัท า
บญัชีและรายงาน
ทางการเงินตาม 
TFRS 

1.2 งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 1,700,000 1,500,000 200,000 

2. การปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) มีรายไดแ้ละให ้สตง. 
ตรวจสอบเพิ่มข้ึน  3 โครงการ 
1. โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมส าหรับ

โรงกลัน่บางจาก (CHP) 
2. โรงแยกก๊าซอีเทน (ESP) 
3. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 (GSP6) 

90,000 30,000 60,000 จ านวนบตัร BOI ท่ี
ใชสิ้ทธิ เพิ่มข้ึน 3 
บตัร 
 

3. รับรองปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง  
ณ ท่าอากาศยาน 

220,000 220,000 - 
 

 

4. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Commodity Charge) 30,000 15,000 15,000 ปี 2554 เร่ิมเปล่ียน 
การรับรองขอ้มูลจาก
ปีงบประมาณเป็นปี
ปฏิทิน (ต.ค. – ธ.ค. 
53 , ม.ค. – ธ.ค. 54) 

      รวมทั้งส้ิน 3,840,000 3,265,000 575,000  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นผูส้อบบญัชีของ  
ปตท. ประจ าปี 2554 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นเงิน 3,840,000 บาท  
(ไม่รวมค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบติังานนอกเวลา และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท) ตามขอ้เสนอ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสม   และ 
คณะกรรมการ ปตท.  ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2554 

 ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2554 
ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. โดยผา่นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. ปี 2554  
โดยยงัยดึถือแนวปฏิบติัเดิม คือ พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบับริษทัจดทะเบียนท่ี 
อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  ตามผลประกอบการ  ขนาดของธุรกิจ  หนา้ท่ีความ 
รับผดิชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั   
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดเ้สนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะ
เร่ืองของ ปตท. ในปี 2554  ใหไ้ดรั้บเท่ากบัค่าตอบแทนของปี 2553 ดงัรายละเอียด 
ต่อไปน้ี 
 ค่าเบ้ียรายเดือนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ  (เท่ากบัปี 2553) 
1. เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 

    เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000.- บาท 
    เบ้ียประชุม คร้ังละ 20,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขา้ประชุม) 
 2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง 

 ประกอบดว้ย 
  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
     เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000.- บาท 
     เบ้ียประชุม คร้ังละ 15,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขา้ประชุม) 
  (2) คณะกรรมการสรรหา 
     เบ้ียประชุม คร้ังละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขา้ประชุม) 
  (3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
     เบ้ียประชุม คร้ังละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขา้ประชุม) 
  (4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
     เบ้ียประชุม คร้ังละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ท่ีเขา้ประชุม) 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมสูงกวา่กรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25 และส าหรับเลขานุการคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500.- บาท  ตามแนวทางท่ี
ปฏิบติัในปัจจุบนั 

  เงินโบนสัคณะกรรมการ ปตท.   (เท่ากบัปี 2553)  
  เห็นควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นเงินโบนสั เป็นอตัรา เท่ากบั  0.05%  

 ของก าไรสุทธิ   แต่จ ากดัวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท/คน/ปี  เท่ากบั 
 อตัราเดิมท่ีก าหนดในปี 2553 

  อน่ึง การค านวณจ่ายเงินโบนสัจะค านวณตามระยะเวลาท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง  
 และประธานกรรมการ ปตท. จะไดรั้บสูงกวา่กรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25  
 ตามแนวทางท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
เฉพาะเร่ืองประจ าปี 2554 เท่ากบัปี 2553 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
เสนอ  และคณะกรรมการ ปตท.  ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2554 มีกรรมการ ปตท. ท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด คือ จ านวน 5 ท่าน 
ไดแ้ก่   

 (1)  นายนริศ  ชยัสูตร  รักษาการประธานกรรมการ  
 (2)  นายภูษณ  ปรียม์าโนช  กรรมการอิสระ 
 (3)  นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ  กรรมการอิสระ  
 (4)  นายอ าพน  กิตติอ าพน กรรมการอิสระ  
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   และประธานคณะกรรมการสรรหา 
 (5)  นายชยัเกษม  นิติสิริ   กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
   และกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ี ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท.  เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล 

ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้
มายงับริษทั  คณะกรรมการสรรหาไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของ ปตท.  
ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกบัคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแลว้  คณะกรรมการสรรหา (ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนได ้
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 เสียงดออกเสียง)  ไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ  3 ท่าน  ท่ีออกจากต าแหน่งตาม
วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  และเสนอบุคคลจาก
ภายนอกอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการตามองคป์ระกอบของกรรมการ ปตท.   
ดงัรายละเอียดประวติัและผลงานของทั้ง  5 ท่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4  ดงัน้ี 

 (1)  นายนริศ ชยัสูตร  กรรมการ 
   (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 
 (2)  นายภูษณ  ปรียม์าโนช  กรรมการอิสระ  
   (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 
 (3)  นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ  กรรมการอิสระ 
   (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 
  (4)  นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร  กรรมการอิสระ   
 (5)  นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ 
 โดยพิจารณาใหก้รรมการหมายเลข (2) (3) (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ  

เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ของ ปตท.  ทั้งน้ี  รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท.  ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ปตท. แทนกรรมการท่ีครบวาระ  
จ านวน 5  ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายนริศ  ชยัสูตร (2) นายภูษณ  ปรียม์าโนช  
(3) นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ (4) นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร และ (5) นายจุลสิงห์   
วสันตสิงห์  โดยคณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคุณสมบติัแลว้วา่เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท .  
โดยกรรมการล าดบัท่ี (2) (3) (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ  เน่ืองจากมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และของ ปตท. ทั้งน้ี 
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“PTTAR”) และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“PTTCH”)  
จากผูถื้อหุน้ของ PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 โดยท่ี ปตท  . ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH 
ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าว อาจมีผูถื้อหุน้ของ PTTAR และ/หรือ PTTCH คดัคา้น
การควบ PTTAR และ PTTCH เขา้ดว้ยกนั ปตท. จึงเสนอท่ีจะเป็นผูรั้บซ้ือหุน้จากผู ้
ถือหุน้ของ PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทัดงักล่าว ภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑก์ารรับซ้ือหุน้ดงัน้ี 
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 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัท่ีจะ
ควบกนัตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั ในราคาท่ี
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังสุดทา้ยก่อนวนัท่ีมีมติใหค้วบ
บริษทั  หากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นไม่ขายภายใน  14 วนันบัแต่วนัไดรั้บค าเสนอขอ
ซ้ือ บริษทัท่ีจะควบก็จะสามารถด าเนินการควบบริษทัต่อไปไดแ้ละใหถื้อวา่ผู ้
ถือหุน้ดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีควบกนัแลว้  ทั้งน้ีหลกัเกณฑใ์นการรับ
ซ้ือหุน้ของ PTTAR และ PTTCH จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นดงักล่าว  ปตท. ไดแ้จง้
ไปยงั PTTAR และ PTTCH แลว้ปรากฏในเอกสารประกอบตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

 ปตท. ได้รับการผ่อนผนัหน้าทีใ่นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ที ่ปตท. เป็นผู้รับซ้ือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH คืนจากผู้ถือหุ้นทีค่ัดค้านการ
ควบบริษัท 

 ในการรับซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ของ PTTAR และ/หรือ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบ
บริษทัเป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงการรับซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ของ PTTAR ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั เป็นกรณีท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดผ้อ่นผนัให้ 
ปตท. ไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ PTTAR อยา่งไรก็ตาม หาก
การรับซ้ือหุน้ดงักล่าวท าให้ ปตท. ถือหุน้ของ PTTAR/บริษทัใหม ่เกินกวา่ร้อย
ละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PTTAR/บริษทัใหม่ อนัเป็นผลมาจาก
การด าเนินการทางกฎหมาย   ปตท. ไม่มีเจตนาท่ีจะท าให้ PTTAR/บริษทัใหม่ 
เป็นรัฐวสิาหกิจ  ดงันั้น ปตท. จึงไม่มีนโยบายท่ีจะถือหุน้ใน PTTAR/บริษทั
ใหม่ เกินกวา่ร้อยละ 50 ในระยะยาวแต่อยา่งใด 

 ในส่วนของการรับซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ของ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้วา่ ปตท. 
สามารถซ้ือหุน้ของ PTTCH จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบไดโ้ดยจะมีหนา้ท่ีใน
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ PTTCH ก็ต่อเม่ือ ปตท. เม่ือนบัรวม
กบัหุน้ของ PTTCH ซ่ึงบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (ซ่ึงเป็นบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยฯ์ ของ ปตท.) ถืออยูแ่ลว้ ท าใหส้ัดส่วนการ
ถือหุน้ใน PTTCH ถึงจุดร้อยละ 75 ของเสียงทั้งหมดของ PTTCH 

 ปตท. ไม่มีหน้าทีใ่นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทีเ่กดิขึน้จากการที ่ปตท . ได้รับ
จัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 
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 หาก ปตท. ไดรั้บการจดัสรรหุน้ของบริษทัใหม่จนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ ปตท. จะไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัใหม่ เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัใหม่ใน
กรณีน้ีเป็นผลมาจากการควบบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 

 อน่ึง  เน่ืองจากการซ้ือหุน้ใน PTTAR และ PTTCH เพิ่มเติมดงักล่าว จะเขา้ข่ายเป็น
การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ ปตท. ดงันั้น คณะกรรมการ ปตท. 
จึงไดมี้มติใหเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเก่ียวกบัการควบบริษทั
ระหวา่ง PTTAR กบั PTTCH สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้นหนงัสือสารสนเทศ
เก่ียวกบัการควบบริษทัระหวา่ง PTTAR กบั PTTCH ท่ีประกาศต่อผูถื้อหุน้ของ 
PTTAR และ PTTCH และต่อสาธารณชนผา่นเวบ็ไซทข์องบริษทั PTTAR และ 
PTTCH โดยสามารถดูไดใ้น Link ดงัต่อไปน้ี 
 -  เวบ็ไซทข์อง PTTAR: http://www.pttar.com/ 
 -  เวบ็ไซทข์อง PTTCH: http://www.pttchemgroup.com/ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (PTTAR) และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTCH)   
จากผูถื้อหุน้ของ PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั  ซ่ึงจะเขา้ข่าย 
เป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ ปตท. 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

 
  ปตท. ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2553  ในรูปแบบ CD-ROM   ซ่ึงหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความ
ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบ CD-ROM  สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้  ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และเลขานุการบริษทั  ชั้น 24  อาคารส านกังาน ปตท.  เลขท่ี 555  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900  โทรศพัท ์0-2537-3860  โทรสาร 0-2537-3883   

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2554 ในวนัพุธท่ี  20  
เมษายน 2554  เวลา 09.30 น.  ณ หอ้งเพลนารี 1-3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่  
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร โดย ปตท. จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.   
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 ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงแทนตน 

ในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  หรือแบบ ข  แบบใดแบบหน่ึง   
และยืน่ต่อ ปตท. ก่อนเขา้ร่วมประชุม ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทย 
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก  หรือแบบ ข  หรือแบบ ค  แบบใดแบบหน่ึง  
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ ปตท.  ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดใน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้ 

 ทั้งน้ี ขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
และ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชุม   กรุณาศึกษาเง่ือนไขวธีิการลงทะเบียน และ
จดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  โดย ปตท. จะด าเนินการ
ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11   

 เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม  รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ 
ท่านอยา่งเตม็ท่ี  หากท่านมีค าถามท่ีตอ้งการให้ ปตท.  ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี   
สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหนา้ไดท่ี้ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3883 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

(นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์ 0-2537-3860  
โทรสาร   0-2537-3883  


