ที่ 500/02/
18 มีนาคม 2554
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 Click
2. รายงานประจาปี 2553 และงบการเงินประจาปี 2553
3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. 2553
4 เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ Click
5. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องของ ปตท.
Click
6. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน) (PTTAR) และ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จากัด
(มหาชน) (PTTCH) จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั Click
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ตอ้ งนามาในวันประชุม) Click
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข) Click
9. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม Click
10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ Click
11. ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน Click
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Click
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม จานวน 8 วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 เมื่อวันที่
9 เมษายน 2553
ปตท. ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนด
เรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 Click

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
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ระเบียบวาระที่ 2
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-

พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2553 และพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ขอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2553 และแผนงานใน
อนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2553 ตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี 2553
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
รายการ
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
รายได้รวม (ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
อัตราส่ วนกาไรต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )

ปี 2553
1,249,148
677,835
571,313
1,900,005
83,088
29.26

ปี 2552 (ปรับปรุงใหม่ )
1,102,544
604,453
498,091
1,586,174
59,548
21.06

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2553 และอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของ ปตท. ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2553 และการจ่ายเงินปั นผล
ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหัก
สารองต่างๆ ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่
กับแผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อ
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้วจะต้องนาเสนอ
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2553
จานวน 83,088 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการ
ประจาปี 2553 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรา 10.25 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 35.03 ของ
กาไรสุ ทธิ โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้

-
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบ ตั้งแต่ ปี 2551 ถึง 2553
รายการ

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

1. กาไรสุ ทธิ (ล้านบาท)

83,088

59,548

51,705

2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

2,849
10.25
4.75
5.50

2,834
8.50
4.00
4.50

2,824
8.00
6.00
2.00

29,169

24,074

22,592

35.03

40.36

43.64

3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
5. อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

ทั้งนี้ เงินปั นผลจ่ายดังกล่าว ปตท. มีหน้าที่คานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย
ในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2553 และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลประกอบการ ประจาปี 2553 ในอัตราหุน้ ละ 10.25 บาท โดยแบ่งเป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการของ ปตท. และบริ ษทั ย่อย
งวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตรา หุน้ ละ 4.75 บาทจากกาไรสะสมของ ปตท.
ซึ่งเสี ยภาษีในอัตรา ร้อยละ 25 และ 0 จานวน 2.75 และ 2.00 บาทต่อหุ น้ ตามลาดับ
โดยจ่ายเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 แล้ว สาหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของ
ปี 2553 จะจ่ายในอัตราหุ น้ ละ 5.50 บาทจากกาไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสี ยภาษี
ในอัตราร้อยละ 30 และ 0 จานวน 5.11 และ 0.39 บาทต่อหุ น้ ตามลาดับ โดย
จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนด
สิ ทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผล วันที่ 17 มีนาคม 2554
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ สิ ทธิในการรับ
เงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2554
ปตท. มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับ ปตท./บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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คณะกรรมการ ปตท.โดยการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2554 เป็ นเงินจานวน 3,840,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการตรวจสอบ / สอบทาน / รับรอง

ปี 2554

ปี 2553

เพิม่ (ลด)

เหตุผล

1. งบการเงิน ปตท.และบริ ษทั ย่อย
1.1 งวดไตรมาสสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 1,800,000 1,500,000 300,000 - ปตท. มีการขยาย
และ 30 ก.ย. รวม 3 งวด งวดละ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
600,000 บาท
อย่างต่อเนื่อง ระดับ
1.2 งวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค.
1,700,000 1,500,000 200,000 ความเสี่ ยงของ
ธุ รกิจ การจัดทา
บัญชี และการ
รายงานทางการเงิน
จึงซับซ้อนมากขึ้น
- ปี 2554 ต้องจัดทา
บัญชีและรายงาน
ทางการเงินตาม
TFRS
2. การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบัตรส่ งเสริ มการ
90,000
30,000 60,000 จานวนบัตร BOI ที่
ลงทุน (BOI) มีรายได้และให้ สตง.
ใช้สิทธิ เพิ่มขึ้น 3
ตรวจสอบเพิ่มขึ้น 3 โครงการ
บัตร
1. โรงไฟฟ้ าระบบความร้อนร่ วมสาหรับ
โรงกลัน่ บางจาก (CHP)
2. โรงแยกก๊าซอีเทน (ESP)
3. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 (GSP6)
3. รับรองปริ มาณการจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
220,000 220,000
ณ ท่าอากาศยาน
4. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Commodity Charge)
30,000
15,000
15,000 ปี 2554 เริ่ มเปลี่ยน
การรับรองข้อมูลจาก
ปี งบประมาณเป็ นปี
ปฏิทิน (ต.ค. – ธ.ค.
53 , ม.ค. – ธ.ค. 54)
รวมทั้งสิ้ น
3,840,000 3,265,000 575,000

-
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตั้ง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
ปตท. ประจาปี 2554 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นเงิน 3,840,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท) ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม และ
คณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจาปี 2554
ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจาปี 2554
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องของ ปตท. ปี 2554
โดยยังยึดถือแนวปฏิบตั ิเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริ ษทั จดทะเบียนที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุ รกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะ
เรื่ องของ ปตท. ในปี 2554 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2553 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
 ค่าเบี้ยรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ (เท่ากับปี 2553)
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
 เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000.- บาท
 เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง
ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000.- บาท
 เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
(2) คณะกรรมการสรรหา
 เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
(3) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
 เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
(4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
 เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง จะได้รับเบี้ย
ประชุมสู งกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 และสาหรับเลขานุการคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500.- บาท ตามแนวทางที่
ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. (เท่ากับปี 2553)
เห็นควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นเงินโบนัส เป็ นอัตรา เท่ากับ 0.05%
ของกาไรสุ ทธิ แต่จากัดวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 2,000,000.- บาท/คน/ปี เท่ากับ
อัตราเดิมที่กาหนดในปี 2553
อนึ่ง การคานวณจ่ายเงินโบนัสจะคานวณตามระยะเวลาที่กรรมการดารงตาแหน่ง
และประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับสู งกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25
ตามแนวทางที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องประจาปี 2554 เท่ากับปี 2553 ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เสนอ และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554 มีกรรมการ ปตท. ที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด คือ จานวน 5 ท่าน
ได้แก่
(1) นายนริ ศ ชัยสู ตร
รักษาการประธานกรรมการ
(2) นายภูษณ ปรี ยม์ าโนช
กรรมการอิสระ
(3) นายอนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ
กรรมการอิสระ
(4) นายอาพน กิตติอาพน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหา
(5) นายชัยเกษม นิติสิริ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้า
มายังบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดาเนินงานของ ปตท.
ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา (ซึ่ งกรรมการผูม้ ีส่วนได้
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เสี ยงดออกเสี ยง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจาก
ภายนอกอีก 2 ท่าน เป็ นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท.
ดังรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้
(1) นายนริ ศ ชัยสู ตร
กรรมการ
(เสนอให้ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง )
(2) นายภูษณ ปรี ยม์ าโนช
กรรมการอิสระ
(เสนอให้ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
(3) นายอนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ
กรรมการอิสระ
(เสนอให้ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง )
(4) นายสุ รพิทย์ กีรติบุตร
กรรมการอิสระ
(5) นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
กรรมการอิสระ
โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข (2) (3) (4) และ (5) เป็ นกรรมการอิสระ
เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการ ปตท. แทนกรรมการที่ครบวาระ
จานวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายนริ ศ ชัยสู ตร (2) นายภูษณ ปรี ยม์ าโนช
(3) นายอนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ (4) นายสุ รพิทย์ กีรติบุตร และ (5) นายจุลสิ งห์
วสันตสิ งห์ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ ปตท.
โดยกรรมการลาดับที่ (2) (3) (4) และ (5) เป็ นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนี้ไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ น้ บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน) (“PTTAR”) และ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) (“PTTCH”)
จากผูถ้ ือหุน้ ของ PTTAR และ PTTCH ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั
โดยที่ ปตท. ได้ให้การสนับสนุนการดาเนินการควบบริ ษทั PTTAR และ PTTCH
ซึ่ งในการดาเนินการดังกล่าว อาจมีผถู้ ือหุน้ ของ PTTAR และ/หรื อ PTTCH คัดค้าน
การควบ PTTAR และ PTTCH เข้าด้วยกัน ปตท. จึงเสนอที่จะเป็ นผูร้ ับซื้ อหุ น้ จากผู ้
ถือหุน้ ของ PTTAR และ PTTCH ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั ดังกล่าว ภายใต้
ข้อกาหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์การรับซื้ อหุ น้ ดังนี้
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 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั ที่จะ
ควบกันต้องจัดให้มีผูร้ ับซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั ในราคาที่
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งสุ ดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบ
บริ ษทั หากผูถ้ ือหุ น้ ที่คดั ค้านไม่ขายภายใน 14 วันนับแต่วนั ได้รับคาเสนอขอ
ซื้ อ บริ ษทั ที่จะควบก็จะสามารถดาเนินการควบบริ ษทั ต่อไปได้และให้ถือว่าผู ้
ถือหุ น้ ดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที่ควบกันแล้ว ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการรับ
ซื้ อหุ น้ ของ PTTAR และ PTTCH จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านดังกล่าว ปตท. ได้แจ้ง
ไปยัง PTTAR และ PTTCH แล้วปรากฏในเอกสารประกอบตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ปตท. ได้ รับการผ่อนผันหน้ าทีใ่ นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการ
ที่ ปตท. เป็ นผู้รับซื้อหุ้นของ PTTAR และ PTTCH คืนจากผู้ถือหุ้นทีค่ ัดค้ านการ
ควบบริษัท
 ในการรับซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ น้ ของ PTTAR และ/หรื อ PTTCH ที่คดั ค้านการควบ
บริ ษทั เป็ นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่งการรับซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุน้ ของ PTTAR ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั เป็ นกรณี ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ผอ่ นผันให้
ปตท. ไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ PTTAR อย่างไรก็ตาม หาก
การรับซื้ อหุ น้ ดังกล่าวทาให้ ปตท. ถือหุน้ ของ PTTAR/บริ ษทั ใหม่ เกินกว่าร้อย
ละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ PTTAR/บริ ษทั ใหม่ อันเป็ นผลมาจาก
การดาเนินการทางกฎหมาย ปตท. ไม่มีเจตนาที่จะทาให้ PTTAR/บริ ษทั ใหม่
เป็ นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ปตท. จึงไม่มีนโยบายที่จะถือหุ น้ ใน PTTAR/บริ ษทั
ใหม่ เกินกว่าร้อยละ 50 ในระยะยาวแต่อย่างใด
 ในส่ วนของการรับซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุน้ ของ PTTCH ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งว่า ปตท.
สามารถซื้ อหุ น้ ของ PTTCH จากผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านการควบได้โดยจะมีหน้าที่ใน
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ PTTCH ก็ต่อเมื่อ ปตท. เมื่อนับรวม
กับหุ น้ ของ PTTCH ซึ่งบริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด (ซึ่งเป็ นบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ ของ ปตท.) ถืออยูแ่ ล้ว ทาให้สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน PTTCH ถึงจุดร้อยละ 75 ของเสี ยงทั้งหมดของ PTTCH
ปตท. ไม่ มีหน้ าทีใ่ นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทเี่ กิดขึน้ จากการที่ ปตท. ได้ รับ
จัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่
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 หาก ปตท. ได้รับการจัดสรรหุ น้ ของบริ ษทั ใหม่จนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคา
เสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ ปตท. จะไม่มีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ใหม่ เนื่องจากการได้มาซึ่งหุน้ ของบริ ษทั ใหม่ใน
กรณี น้ ีเป็ นผลมาจากการควบบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535
อนึ่ง เนื่องจากการซื้ อหุ น้ ใน PTTAR และ PTTCH เพิ่มเติมดังกล่าว จะเข้าข่ายเป็ น
การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ ปตท. ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.
จึงได้มีมติให้เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้ นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ที่สนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการควบบริ ษทั
ระหว่าง PTTAR กับ PTTCH สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสื อสารสนเทศ
เกี่ยวกับการควบบริ ษทั ระหว่าง PTTAR กับ PTTCH ที่ประกาศต่อผูถ้ ือหุ น้ ของ
PTTAR และ PTTCH และต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซท์ของบริ ษทั PTTAR และ
PTTCH โดยสามารถดูได้ใน Link ดังต่อไปนี้
- เว็บไซท์ของ PTTAR: http://www.pttar.com/
- เว็บไซท์ของ PTTCH: http://www.pttchemgroup.com/
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิการเข้าซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน) (PTTAR) และ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTCH)
จากผูถ้ ือหุน้ ของ PTTAR และ PTTCH ที่คดั ค้านการควบบริ ษทั ซึ่งจะเข้าข่าย
เป็ นการซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ ปตท.
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท. ได้จดั ทารายงานประจาปี 2553 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่ งหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีความ
ประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบ CD-ROM สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และเลขานุการบริ ษทั ชั้น 24 อาคารสานักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3860 โทรสาร 0-2537-3883
จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ โปรดเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2554 ในวันพุธที่ 20
เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร โดย ปตท. จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.

-
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ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตน
ในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง
และยืน่ ต่อ ปตท. ก่อนเข้าร่ วมประชุม ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติซ่ ึ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉัน ทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ น้ ได้
ทั้งนี้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะโปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
และ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรื อในวันประชุม กรุ ณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และ
จัดเตรี ยมเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 โดย ปตท. จะดาเนินการ
ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 11
เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่ตอ้ งการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครั้งนี้
สามารถจัดส่ งคาถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3883
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2537-3860
โทรสาร 0-2537-3883

