
 
 
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2550 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. 
 วันท่ี  30  เมษายน  2550  เวลา 10.00 น.  
 ณ หองเพลนารี  ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์   
 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 
 ------------------- 

 กอนเริ่มการประชุม  บริษัทฯ ไดมีการฉายวีดิทัศนแนะนาํความปลอดภยัในการใชหองประชุม  
เพื่อใหผูถือหุนทราบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

เร่ิมการประชุม

 ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 849 ราย และผูรับมอบฉันทะ จํานวน 306 ราย รวมทั้งส้ิน 
1,155  ราย  นบัรวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 2,185,315,577 หุน  คิดเปนรอยละ 77.90  ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ ปตท.  จํานวนทั้งส้ิน  2,805,112,825  หุน  ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับ 
ของ ปตท. 
 นายเชิดพงษ  สิริวิชช  ประธานกรรมการ ปตท. ทําหนาที่ประธานฯในที่ประชุม  กลาวเปดประชมุ
สามัญผูถือหุนประจําป 2550  โดยเริ่มจากการแนะนํากรรมการ  รวม  14  ทาน  และผูบริหาร  รวม  5  ทาน   
ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้  ซ่ึงประกอบดวย 

กรรมการผูเขาประชุม

1. นายเชิดพงษ  สิริวิชช ประธานกรรมการ 
2. นายจกัรมณฑ  ผาสุกวนิช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
3. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน   กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
4. นายเมตตา  บนัเทิงสุข กรรมการ 
5. นายพษิณุ  สุนทรารักษ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน/  

  กรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
6. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดนิทร   กรรมการอิสระ 
7. นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
8. นายพรชัย  รุจปิระภา            กรรมการ 
9. พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตต ิ กรรมการอิสระ 
10. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกําหนด 

  คาตอบแทน 
11. นายโอฬาร  ไชยประวัติ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 
  กํากับดแูลกิจการที่ด ี

13. นายพัฒเดช  ธรรมจรีย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
14. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการ 

  ผูจัดการใหญ 

และผูบริหาร ปตท.   
1. นายพิชัย  ชุณหวชิร   รองกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินและบญัชีองคกร 
2. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจสํารวจ  ผลิต 

 และกาซธรรมชาติ 
3. นายปรัชญา  ภญิญาวัธน รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
4. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพฒันาองคกร 
5. นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจน้ํามัน 

 
โดยกรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอยดวย 
ประธานฯกลาวแนะนําผูแทนจากสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน  2 ทาน 
ไดแก นางแนงนอย  กาญจนภพ และ นางนันทิมา  ประสารทอง  และแนะนําผูทําหนาที่เปนคนกลางซึ่งเปนที่
ปรึกษากฎหมาย คือ นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค และนางมนัญญา ธิตินันทวรรณ  เพื่อทําหนาทีใ่นการ
ตรวจสอบการลงคะแนน 

 ประธานฯ  เร่ิมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550   ซ่ึงเปนการประชุมปที่ 6   หลังจาก ปตท. 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2544  โดยกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหความ
ไววางใจ ปตท. มาโดยตลอด  และกลาวย้ําวา ปตท.มีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจพลังงานอยางครบ
วงจร เปนบรษิัทพลังงานของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสและตรวจสอบได เนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนนิงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และ 
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยรวม 

 ประธานฯ แจงใหทราบวาเอกสารที่ใชในการประชุมวันนี้ ปตท. ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที ่30 มีนาคม 2550  รวมทั้ง ปตท. ไดประกาศในเว็บไซต
ของ ปตท.  เชิญใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เหน็วาสําคัญ สมควรที่จะบรรจเุปนระเบยีบวาระในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจาํป 2550 และการเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคลองกับหลักเกณฑของบริษทั เพื่อรับ 
เลือกเปนกรรมการดวย ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2550 ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุน 
เสนอเรื่องใด ๆ มา  
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 เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรยีบรอย  ประธานฯ ไดเรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระ ดังนี ้ : 
         -  ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย  
หรือ ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียงในแตละวาระ เทากับจํานวนหุนทีต่นถือหรือรับมอบฉันทะมา  โดยใชใบ
ลงคะแนนที่ทานไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน   
         -  จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละ
วาระ เทานั้น  โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเหน็ดวย หรือ  งดออกเสียง ดังกลาวนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด 
ที่เขารวมประชุม  สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวย  ในวาระนั้น ๆ  ทั้งนี ้หากคะแนนเสียง
สวนใหญ เห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชุมใหความเหน็ชอบ หรือ
อนุมัติในวาระนั้น ๆ  

 ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามในประเด็นทีเ่กี่ยวของกับวาระ 
นั้น ๆ  ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อ-นามสกุลใหที่ประชมุทราบกอน
ซักถามหรือแสดงความเหน็ดวยทุกครั้ง 

 ประธานฯ นําที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดวยระเบียบวาระทั้งหมดรวม   
8  วาระ  ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2549  เม่ือวันท่ี 11  

เมษายน  2549 
 ประธานฯ แจงวา ปตท. ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2549  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเวบ็ไซตแลว ทั้งนี้ ปตท. ขอแจงแกไขมติที่ประชุม
ดังกลาวในระเบียบวาระที่ 4 หนา 16  เนื่องจากการพิมพตวัเลขผิดพลาด คือ มติแตงตั้ง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ  จากที่รายงานระบุคะแนนเสยีงเห็นดวย จํานวน “รอยละ 
66.6095052”   ขอแกไขเปน “รอยละ 99.6095052” สวนมติอ่ืนคงเดิม   
ดังนั้น จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน  

- ขอชมเชย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  เกี่ยวกับการจัดสงหนังสือเชิญประชุมได
 ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  ทําใหผูถือหุนมีเวลามากกวา 14 วันในการพิจารณา
 ขอมูลกอนเขาประชุมได  และขอชมเชยคณะกรรมการและผูบริหารที่รักษามาตรฐาน 
 ในเรื่อง ความโปรงใส และตรวจสอบไดจนติดอันดับบริษัทที่ดีระดับโลก   

-  ขอแกไขชื่อผูถือหุนในรายงานการประชุม 3 หนา  (หนา 10, 15 และ 16) จาก  
   นายสมเกยีรติ  บํารุงพฤกษ เปน พันตํารวจเอก เสริมเกยีรติ  บํารุงพฤกษ  
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นางสาวอารีย : 
อัศวนุภาพ 
ผูถือหุน  

ขอแกไขชื่อผูถือหุนในหนา 6   จากนางอารีย  อัศวนภุาพ  เปนนางสาวอารีย   
อัศวนุภาพ

นายปยศักดิ์   : 
ตันหยงมาศกลุ 
ผูถือหุน  

ขอชมเชยการจัดการประชุม  ซ่ึงจัดการไดดี  รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการและ
ผูบริหารที่บริหารจัดการ  ทาํให ปตท.มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด และ
ขอใหที่ประชมุปรบมือเพื่อเปนกําลังใจใหกับคณะกรรมการและผูบริหารดวย 

นายมะโน   : 
พันธุมวนิช 
ผูถือหุน  

เนื่องจากในชวงนี้มีฝนตก  ทําใหซองเอกสารหนังสือเชิญประชุมเปยกและเปอย
ขาด  จึงควรแจง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  ใชซอง
เอกสารที่คงทนกวานี ้

ประธานฯ : 
 

ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานทีก่รุณาใหขอเสนอแนะ  ซ่ึง ปตท.ขอรับไวพจิารณา
ดําเนินการตอไป  และขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสยีง 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2549  เมื่อวันที่ 11  

เมษายน 2549   รวมทั้งที่ขอแกไขเพิ่มเติมตามที่เสนอ  ดวยคะแนนเสยีง ดังนี ้
 

 มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1.  เห็นดวย 2,348,221,497 98.49 

 2.  ไมเห็นดวย 26,856 0.00 
 3.  งดออกเสียง 36,016,425 1.51 

หมายเหต ุ             :     ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปดประชุม จํานวน 198,949,201 หุน  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการดําเนินงานในรอบป 2549 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ
งบกําไรขาดทนุ ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2549 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ปตท. ไดนาํสงหนังสือรายงานประจําป 2549 ใหผูถือหุน
ทุกทานทราบลวงหนาแลว  และขอนําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 
2549 โดยผานทางวีดิทัศน และหลังจากรับชมวีดิทัศนเรียบรอยแลว  ขอให กรรมการ
ผูจัดการใหญ รายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเตมิ จากนั้นจะเปด
โอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

ปตท.ไดนําเสนอวีดิทัศน “รายงานสรุปผลการดําเนนิงานป 2549” ใหที่ประชุมทราบ 
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กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ  

ขอเรียนสรุปผลการดําเนินงานเพิ่มเติมจากที่ผูถือหุนไดรับชมจากบทวดีิทัศน ดังนี ้
  ในป 2549 ปตท. และบรษิัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,213,985 ลานบาท  

     กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา หรือ EBITDA  142,675 ลานบาท  
     และกําไรสทุธิ 95,261 ลานบาท หรือคิดเปน 34.02 บาทตอหุน ซ่ึงสูงกวาป 2548  
     ประมาณ 11% เปนผลมาจาก 
 -  ปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑกาซฯ น้ํามันและปโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น 
   ตามราคาในตลาดโลก 
 -  มีกําไรจากการขายหุนของโรงกลั่นน้ํามันระยอง หรือ RRC หลังหักภาษ ี
  จํานวน 6,682 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี ้ 
  RRC  5,417 ลานบาท 
 -  มีกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 9,925 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีกําไร 
  จากอัตราแลกเปลี่ยนเพยีง 1 ลานบาท 

  ทั้งนี้  ในป 2549 กําไรสุทธิของ ปตท.  ประกอบดวย 
 -  กําไรจากธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินการเอง 36,041 ลานบาท หรือคิดเปน 38% ของ 
    กําไรสุทธิรวม  
 -  สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทในเครือจํานวน 52,538 ลานบาท หรือคิด
  เปน 55% ของกําไรสุทธิรวมของ ปตท.  
 -  กําไรจากการขายหุนโรงกลั่นน้ํามันระยอง หรือ RRC หลังหักภาษีจํานวน  
  6,682 ลานบาท    หรือคิดเปน 7% ซ่ึงเปนกําไรที่เปนรายการพิเศษที่ไมได 
  เกิดขึ้นเปนประจําทุกป 
 -  จะเห็นไดวา กําไรของ ปตท. เกินกวาครึง่ มาจากบริษทัในเครือ 

  ในสวนของงบดุลจะเห็นวา ในป 2549  ปตท. และบรษิัทยอยมีสินทรัพยรวม  
 751,453  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548  จํานวน 101,646 ลานบาท หรือ 
 คิดเปน 16%  มีหนี้สินรวม 397,131  ลานบาท เพิ่มขึ้น 7% และมีสวนของผูถือหุน 
 354,322  ลานบาท เพิ่มขึ้น 27%  

 ทั้งนี้ ในระหวางป 2549 ปตท. ไดเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง 
 สิทธิที่ออกใหกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท.และพนกังาน 
 บริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ภายใต  
 ESOP Scheme จํานวนรวมทั้งส้ิน 7,679,900 หุน สงผลใหทุนที่ออกและชําระ 
 แลวเพิ่มขึ้น 76.80 ลานบาท จาก 27,972.46 ลานบาท เปน 28,049.26 ลานบาท  
 และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 1,328.62 ลานบาท 
 
 

 



หนา  6 

   ในสวนของโครงสรางการเงิน จะเห็นไดวา ปตท. มีโครงสรางทางการเงินที ่
 แข็งแกรง โดยมี 
 -  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนอยูที่ระดับ 0.4  : 1 ในขณะที ่
  นโยบาย ที่ ปตท. กําหนดไว คือ ต่ํากวา  1 
  -  หนี้สินสุทธติอ EBITDA ที่ระดับ 0.9 : 1  ในขณะที่นโยบาย ปตท. กาํหนดไว  
  คือ ต่ํากวา 2 
 -  รวมทั้งมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยสูงถึง  13 เทา 

 โดยที่ทานผูถือหุนไดรับทราบรายงานการดําเนินงานของ ปตท. ในรอบป 2549  
 รวมทั้งงบการเงินจากเอกสารรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหลวงหนาพรอมหนังสือ 
 เชิญประชุมผูถือหุน  และจากการรับชมวีดทิัศน “สรุปผลการดําเนนิงานใน 
 ป 2549”  รวมทั้งสรุปขอมูลเพิ่มเติมที่ไดนําเสนอไปแลวจงึขอเสนอใหทีป่ระชุม 
 พิจารณารับรองรายงานการดาํเนินงานของ ปตท. ในรอบป 2549  และพิจารณา 
 อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวย งบดุล งบกําไร 
 ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด  
 สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 และรายงานผูสอบบัญชี ซ่ึงผูสอบ 
 บัญชีไดรับรองความถูกตองตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 ดังมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําป หนา 130 – 199

 

นายชาตรี เจริญเนือง :
ผูถือหุนและ 
ผูรับมอบฉันทะ 

ขอชื่นชมคณะกรรมการฯ และผูบริหารที่ไดจัดทําวีดิทัศนใหผูถือหุนไดชม  ทําใหได
เห็นภาพกจิการของ ปตท. มีความเจริญเตบิโตกาวหนามาเปนลําดับ  แสดงถึงความมี
วิสัยทัศนกวางไกล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คณุประเสริฐ  บญุสัมพันธ  กรรมการผูจัดการ
ใหญ  บริหารจัดการไดอยางดีเยีย่ม  และขอให ปตท.จดัพาผูถือหุนไปเยี่ยมชมโรงงาน
เพิ่มมากกวาปกอน  (ขอใหผูถือหุนปรบมือใหคณะกรรมการฯ ผูบริหาร)  และขอให 
กรรมการผูจัดการใหญกรุณาชวยใหขอมูลเกี่ยวกับ บริษทั โรงกล่ันน้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) (RRC) / บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  (IRPC)  เปรียบเทยีบกับ ปตท.  
ในเรื่องความแข็งแกรงของบริษัท 

ประธานฯ                 : 
 

ขอขอบคุณทานผูถือหุน และขอใหกรรมการผูจัดการใหญ  ชวยตอบใน 2 ประเดน็
ขางตน 

กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

ขอรับเรื่องการนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมโรงงานทั้งจํานวนผูถือหุนและจํานวนครั้งใหมาก
ขึ้นในปนี้  สําหรับการเปรียบเทียบ ปตท. / RRC / IRPC  และรวมถึง บริษัท ไทยออยล 
จํากัด (มหาชน)  (TOP)  ดวย  ผมขอเรียนชี้แจง  ดังนี ้
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กรรมการ        (ตอ)  : 
ผูจัดการใหญ 
 

ปตท.  :  มีธุรกิจที่หลากหลายรวมกนัคือ  ธุรกิจกาซ  น้ํามัน  ปโตรเคมีและการกลั่น  
ซ่ึงผลกําไรของ ปตท. จะมาจากหลายสวน  จากทั้งที่ดําเนินการเองและจากธุรกจิที่ 
ปตท.ไปรวมลงทุน  ตามที่ไดเรียนใหทราบแลว  ซ่ึงรวมถึงธุรกิจการกลั่น  โดยใน  

 ป 2549 ไดสงกําไรให ปตท.  รวม 26%   (รวมการขายหุน RRC  ซ่ึงเปนเหตกุารณที่เกิด
เพียงครั้งเดยีว  จํานวน 7% ดวย)  ดังนัน้  การที่ ปตท. มีธุรกิจหลากหลาย  เมื่อมี
เหตุการณไมดเีกิดขึ้นกับธุรกจิใดธุรกิจหนึ่งก็จะไมมีผลกระทบรุนแรงกบับริษัท 

สําหรับธุรกิจการกลั่น  เปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเรว็ มีขึ้น/ลง  เชน  ในอดตีประสบ
ปญหาเปนชวงขาลง  แตปจจุบันดีขึ้น  และในอนาคตคาดการณวาจะเปนชวงขาลงอกี  
เนื่องจากมกีารสรางโรงกลั่นมากขึ้น  

RRC  :  เปนธุรกิจกลั่นอยางเดียว  และมีขนาดประมาณ 150,000 บารเรลตอวัน  แต
ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาการลงทุนรวมกับ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  (ATC)  ซ่ึงเปนธุรกิจปโตรเคมี  สายอะโรเมตกิส  เพื่อขยายธุรกิจและรวม
บริษัท   หากรวมกันไดจะมกีําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 220,000 บารเรลตอวัน 
และหลังจากโครงการขยายกําลังการผลิตแลวเสร็จ จะมกีําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 275,000 บารเรลตอวัน  และจะทาํให RRC  มีทั้งธุรกิจการกลัน่และธุรกิจ 
ปโตรเคมีรวมอยูดวยกนั 

TOP  :  เปนทัง้ธุรกิจการกลัน่และธุรกิจปโตรเคมี  ที่เปนสายอะโรเมติกส  รวมอยู  โดยมี
กําลังการกลั่น 220,000 บารเรลตอวัน  โดยทั้ง RRC และ TOP เปนโรงกลั่นแบบ 
Complex  Refinery  คือ  มีหนวยกล่ันที่สามารถนําน้ํามันเตาไปผลิตเปนน้ํามันใส  ถือ
เปนโรงกลั่นน้าํมันชั้นนําในภูมิภาคที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  แต TOP มีธุรกิจที่
หลากหลายกวา RRC เนื่องจากมีโรงงานปโตรเคมี  โรงผลิตน้ํามันเครื่อง  และโรงไฟฟา 
รวมอยู  รวมทัง้ TOP อยูระหวางการขยายกาํลังการกลั่นอีก 50,000 บารเรลตอวัน 

IRPC :  เปนธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีที่อยูรวมกนั  โดยธุรกิจโรงกลั่นเปนธุรกิจรอง  
และธุรกิจปโตรเคมีเปนธุรกิจหลัก  โดยโรงกล่ันจะผลิตวตัถุดิบเพื่อปอนธุรกิจปโตรเคมี  
มีความเขมแขง็  คือมีธุรกิจครบวงจรตั้งแตขั้นตน  ขั้นกลาง  และขั้นปลาย  ถือไดวา  
IRPC  มีความสมบูรณในตวัเอง   ทั้งนี้  IRPC  เพิ่งพนจากการออกจากแผนฟนฟแูละมี
การปรับโครงสรางหนี้  โดยมีผูถือหุนพันธมิตรใหมเขาไป  เชน  ปตท. 31%   
และสวนของออมสินรวมกองทุนวายภุักษ และ กบข.  อีก 30%  รวมเปน 61% ขณะนี้  
หนี้ของ IRPC  ลดลง  ถือไดวาเปนบริษัทชัน้ดี  มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพงาน   
ในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  เชน  ไฟฟา  ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัย   
ดยสรุป ทั้ง 4 บริษัทที่กลาวขางตน  เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น โ 
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นายมะโน  : 
พันธุมวนิช 
ผูถือหุน  

ขอสอบถามเกี่ยวกับราคาหุน ปตท. ซ่ึงต่ําลงมา  มีปจจัยอะไรที่มากระทบ  และขอให 
ปตท. จัดพาผูถือหุนไปเยีย่มชมกิจการเหมอืนที่บริษัทลูก คือ บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)  จัดใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ  

กรรมการ  : 
ผูจัดการใหญ 

ขอรับเรื่องการจัดพาผูถือหุน ปตท. ไปเยีย่มชมกิจการไปดาํเนินการ  และสําหรับเรื่อง
ราคาหุน ปตท.  มีปจจัยประกอบหลายประการ  ซ่ึงหากดูจากผลการดาํเนินงานของ 
ปตท. ป 2549 ถือเปนปที่ดีทีสุ่ดอีกปหนึ่ง (Record Year)  ตั้งแตจัดตั้ง ปตท. มา  มีกําไร
สุทธิตอหุนประมาณ 34 บาท  ซ่ึงปจจุบันราคาหุนตอกําไร (P/E Ratio) ของตลาด
หลักทรัพยฯ อยูที่ประมาณ 8 – 9 เทา  แต P/E  ของ ปตท. อยูที่ 6 เทา  และเมื่อ
เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน P/E ของ ปตท. ก็ยงัต่ํากวาดวย
สาเหตุคือ  เร่ืองการฟองรอง ปตท. ยังคางอยูที่ศาลปกครอง  ทั้งนี้  จากการที่ผูบริหาร
ของ ปตท.ไปพบปะกับนักลงทุนสถาบันที่สหรัฐอเมริกา เมื่อสัปดาหกอน มีนักลงทุน
ตางประเทศแสดงความเหน็วาหุน ปตท. ราคาถูก  นาซ้ือ  แตขอดูความชัดเจนในเรื่อง
การตัดสินของศาลปกครองและภาวะทางการเมืองของประเทศไทยกอน  สําหรับ
ประเด็นขอสอบถามวาราคาจะขึ้นเปนเทาไร  ขอยกตวัอยางบทวิเคราะหจากบริษัท
หลักทรัพยที่มคีวามนาเชื่อถือ  ซ่ึงผูถือหุนที่สนใจสามารถหาอานได  เชน  บริษัท
หลักทรัพยภัทร รายงานเมื่อวันที่ 29 เมษายน  2550 ใหราคาเปาหมาย (Target Price)  
ที่ราคา 249.70 บาท/หุน  และของ UBS รายงานเมื่อวันที่ 25 เมษายน  2550 ใหราคา
เปาหมายที่ 271 บาท/หุน  

นางสาวอารีย : 
อัศวนุภาพ 
ผูถือหุน    

ในหนังสือรายงานประจําป  หนา 045  โครงสรางรายไดของบริษัท  ไมมีการแสดง
รายไดในป 2548  และป 2549  ของบริษัท ไทยลูบเบส จาํกัด (มหาชน)  (TLB)  และ
บริษัท PTT Philippines Inc. (PTTPI)  ขอเรียนถามวาบรษิัทดังกลาวยังมีการดําเนนิงาน
หรือไม  หากไมมี  ขอเสนอใหทําหมายเหตไุวดวย 

 

นายพชิัย  ชุณหวชิร :  
รองกรรมการผูจัด 
การใหญการเงินและ 
บัญชีองคกร 
 

เนื่องจากในชวง 2 ปที่ผานมา ปตท. มีการจัดหมวดหมูบริษัทในกลุม ปตท. ใหม  เชน 
TLB  ไปเปนบริษัทลูกของ TOP  เพื่อใหสอดคลองในเรือ่งการใชวัตถุดิบจากโรงกลัน่  
สําหรับบริษัทในตางประเทศ  เนื่องจากมเีรื่องโครงสรางภาษีที่ตางกัน  การซื้อขายจะ
ซ้ือตรงจากไทยไปขายทีฟ่ลิปปนส  หรือขายผานสิงคโปร  มีการจัดหมวดหมูใหม   
จากสถานะบรษิัทลูกไปเปนชั้นหลาน  ซ่ึงจะไมปรากฏในรายงานของ ปตท.  แต ปตท. 
ก็จะแจงรายชือ่บริษัททั้งหมดที่เกีย่วของไวทั้งหมดวาถือครองทั้งทางตรง ทางออม 
เทาใด   
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พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน  

วาระนีใ้ชเวลาอภิปรายกนัพอสมควรกับเวลา  ขอใหที่ประชุมดําเนินการประชุมตาม
วาระตอไป 

 
ประธานฯ :  
 

ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการดําเนินงานของ ปตท.ในรอบป 2549 และอนุมัติ งบดุล 
งบกําไรขาดทนุ  ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
ดังนี ้

 

 มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1. เห็นดวย 2,383,144,558 98.92 

 2. ไมเห็นดวย 26,856 0.00 
 3. งดออกเสียง 26,002,682 1.08 

หมายเหต ุ          :        ในวาระนี้  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน  24,909,318 หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2549 และการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2549

ประธานฯ  :  ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

 จากผลการดําเนินงานป 2549 ซ่ึง ปตท.  มีกําไรสุทธิประมาณ 95,261 ลานบาท 
  โดย ปตท. ไดจัดสรรเปนสํารองตาง ๆ ดังนี้ 

-  จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 7 ลานบาท ตามทุนจด  
   ทะเบียนที่เพิม่ขึ้น (เพื่อรองรับการออก ESOP Warrant) จนครบรอยละ 10  
   ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาํหนด และ 
-  จัดสรรเปนสํารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยัจํานวนประมาณ 47 ลานบาท  

 ทําใหมีกําไรสุทธิภายหลังการจัดสรรจํานวนประมาณ 95,207 ลานบาท 
 จากผลการดําเนินงานป 2549 ซ่ึง ปตท.  มีกําไรสุทธิรวม 95,261 ลานบาท หรือ 

  คิดเปน 34.02 บาทตอหุน   คณะกรรมการ ปตท. จึงไดเสนอจายเงนิปนผล 
  สําหรับผลประกอบการป 2549 ในอัตรา 10.50 บาท/หุน แบงเปน 
 

 

 



หนา  10 

-  เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งแรกของป 2549 ใน 
   อัตรา 5.00 บาท/หุน  ซ่ึง ปตท.ไดจายแลวเมื่อ 22 กันยายน 2549 
-  จายเงินปนผลสวนที่เหลือใหกับผูถือหุนของ ปตท. ที่มีรายชื่อปรากฏใน 
   สมุดทะเบียน  ณ วันที่ 9 เมษายน 2550  เวลา 12.00 น. ในอัตรา 5.50 บาท/หุน 
   กําหนดจายในวันที่  15 พฤษภาคม 2550 

 อัตราการจายเงินปนผลหรือ Payout ratio ดังกลาวคิดเปน 31% ของกําไร 
  สุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท.ซ่ึงกําหนดไวที่ไมนอยกวา 25%)  
  และคิดเปนผลตอบแทนเงินปนผลที่ระดับ 5% เมื่อเทียบกับราคาหุน ปตท.   
  ณ ส้ินป 2549 ที่ 210 บาท/หุน 

 โดยจายจากกําไรซึ่ง ปตท. เสียภาษใีนอัตรา 25% ทั้งนี้ คิดเปนเงนิปนผลจาย 
  รวมทั้งส้ินประมาณ 29,451 ลานบาท  โดย ปตท. จะหกัภาษีเงินได  ณ ที่จาย 
  จากเงินปนผลที่ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาพึงไดรับในอัตรา 10 %   
  ตามประกาศกรมสรรพากร ซ่ึงผูถือหุนสามารถใชประโยชนทางภาษีสําหรับ 
  เงินปนผลในอตัรา 25 % 

   คณะกรรมการ ปตท. จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร 
   เงินกําไรสุทธิประจําป 2549 และการจายเงนิปนผลตามกลาวขางตน 

 

พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน  

ขอกลาวถึงขอมูลในรายงานประจําป หนา 053  เกี่ยวกับผลกําไรสุทธิของ ปตท. ในป 
2549  ที่เพิ่มขึ้น  สวนหนึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  ทั้งนี ้ สําหรับการดาํเนินงานของ 
ปตท. รวมบริษัทลูกจะตองระมัดระวังในเรื่องการจัดเกบ็ขอมูลจากบริษัทในกลุมเปน
งบการเงินรวมตามวิธีการบนัทึกบัญชีแบบใหม  และอตัราแลกเปลี่ยนที่ไมแนนอน  
รวมทั้งความเสี่ยงในการดําเนินงานในตางประเทศ  ซ่ึง ปตท. ใชเงินลงทุนสูง  มีปจจัย
เสี่ยงสูง  เชน ในประเด็นการกอการรายสากล  หรือนโยบายของแตละประเทศที่มีความ
ไมแนนอน  นอกเหนือจาก Risk ทางการเงิน   และขอให ปตท.ควรพจิารณาเงินปนผล
ใหกับผูถือหุนสูงกวาที่กําหนดนี ้

 
ประธานฯ : ขอขอบคุณและขอรับขอสังเกตไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
นายจกัรพันธ แซล่ี : 
ผูถือหุน 

ขอสอบถามวา กําไรสุทธิ 34.02 บาทตอหุน  ประกอบดวยเงินไดที่เสยีภาษีในอัตรา 
ตาง ๆ เทาใด เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคญัในการจายเงนิปนผล  ควรนําสวนที่เสียภาษี 
50%  มาจายเปนเงินปนผลใหมากที่สุด 
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นายพชิัย  ชุณหวชิร :  
รองกรรมการผูจัด 
การใหญการเงินและ 
บัญชีองคกร 
 

เงินกําไรที่ ปตท. นํามาจายภาษี เปนกําไรสะสม  ไมใชกําไรเฉพาะปนี้ปเดียว  ทั้งนี้  
ในป 2549  กําไรจากบริษัทในเครือที่ ปตท. ไดรับมาประมาณ 62%  ซ่ึงแตละบริษัท 
ในเครือจะเสียภาษีไมเทากัน  โดยสวนใหญเสียภาษใีนอัตรา 30%  ยกเวนบริษัทที่เขาไป 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย  ที่ไดรับการยกเวนการเสยีภาษีในอัตรา 25%  เปนเวลา  
5 ป  เชน RRC  สวน PTTEP  เสียภาษใีนอตัรา 50%  ทั้งนี้  ส้ินป 2549  จํานวนเงินที่
สามารถนํามาจายเงินปนผลไดตามนโยบาย  คือจํานวนประมาณ  234,000 ลานบาท   
แตหากพิจารณาเงินทีจ่ะจายไดหลังจากเปลี่ยนเปน Cost Method  จะประมาณ 140,000  
ลานบาท  ซ่ึงจะเปนสวนที่เสยีภาษีของ 25% ประมาณ 25,000 ลานบาท สวนที่เปนกจิการ
BOI  ไมเสียภาษี  ประมาณ 20,000 ลานบาท (สวนนี้ผูถือหุนเครดิตภาษีไมได)  และ 
สวนที่ไดจากบริษัทในเครือที่เสียภาษใีนอตัราเทากับและต่ํากวา 50%  อยูที่ประมาณ  
39,000 ลานบาท  ซ่ึง ปตท. ก็พยายามที่จะนําเอาสวนที่ผูถือหุนสามารถเครดิตภาษ ี
ไดมากที่สุดมาจายให  โดยในปนี้ ปตท. นาํสวนที่เสียภาษี 25%  มาใช  เนื่องจากหากจะ 
นําสวนที่เสียภาษี 50% มาใช  จํานวนเงินจะไมพอ  ทั้งนี้  ปหนาจะพิจารณาจากสวนที่ 
เสียภาษี 50%  มาใช 

 
นายจักรพันธ แซล่ี : 
ผูถือหุน 

ขอเสนอใหจายเงินปนผลจากสวนที่เสียภาษีมากที่สุดไลลงไป  เพื่อใหผูถือหุนได
ประโยชนจากการเครดิตภาษีมากที่สุด  จากรายงานประจําป  หนา 163  ปตท. ไดรับเงิน
ปนผลจาก ปตท.สผ. จํานวน 7,188.49 ลานบาท  ซ่ึงเสียภาษี 50% ไปแลว  ผูถือหุนจะ
สามารถเครดิตได 50/(100-50)  เมื่อ ปตท. นําเงินมาจายใหผูถือหุน 2,857 ลานหุน  จะ
ตกประมาณ 2.50 บาทตอหุน  เพราะฉะนัน้  เงินปนผล 5.50 บาทตอหุน จะมาจากสวน
ที่เสียภาษี 50%  เทากับ 2.50 บาทตอหุน  ผูถือหุนจะสามารถเครดิตภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1.67 
บาทตอหุน 

 
นายพชิัย  ชุณหวชิร :  
รองกรรมการผูจัด 
การใหญการเงินและ 
บัญชีองคกร 

ปตท. มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนไดเครดิตภาษีไดมากที่สุด  แต ปตท. จะใชวิธีเคลียรไป
ทีละ Port  โดยจะจายเงินปนผลจากสวนที่มีเงินมากพอจาย  เชน  ปจจบุันจายประมาณ 
30,000 ลานบาท  ก็ใชสวนที่เสียภาษี 25%  เนื่องจากสวนที่เสียภาษี 50% ไมพอจาย  
สวน 30%  เหลือเพียง 1,000 กวาลานบาท  ก็ไมไดนํามาจาย  ซ่ึงหากผูถือหุนตองการ
และไมกลัวความยุงยากในการกรอกภาษี ปตท. ก็จะดําเนนิการใหในงวดตอไป 

 
นายจักรพันธ แซล่ี : 
ผูถือหุน 

ขอใหจายในงวดนีเ้ลย 

 
กรรมการ :  
ผูจัดการใหญ 

ปตท. รับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน  ถาเรื่องใดอยูในวสัิยที่ทําได  กจ็ะดําเนินการให
ตามที่ผูถือหุนรองขอ 
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นายมะโน :  
พันธุมวนิช 
ผูถือหุน  

ขอใหผูถือหุนสอบถามดวยถอยคําที่กระชบั  เพื่อไมใหเสียเวลา  และขอให ปตท. 
เปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลตามที่เขียนไวคือ  ไมต่ํากวา 25% เปน “ไมต่ํากวา 
35%”  เนื่องจากผลประกอบการดีมาโดยตลอด 

 
กรรมการ :  
ผูจัดการใหญ 
 

นโยบายเงนิปนผลเขียนไววา 25%  ขั้นต่ํา  แตจายจริงสูงกวา 25%  ซ่ึงตองดูเปน 
ป ๆ ไป  เนื่องจากในบางป  บริษัทฯอาจตองใชเงินลงทนุสูง  ที่ผานมา ปตท. จายเงนิ 
ปนผลสูงกวาที่กําหนดไวมาโดยตลอด  และจะพยายามรักษาระดับ Payout Ratio  
ใหอยูในระดับสูง  และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขอเรียนวา  นโยบายที่กําหนดไวเดมิมีความ
เหมาะสม  และมีความคลองตัวอยูแลว 

 
วาท่ี ร.ต.นคร   :  
แสงนิล 
ผูถือหุน  

ขอชื่นชมกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน ปตท.  ที่ชวยดําเนนิการใหบริษัท
เจริญเติบโตขึ้นโดยตลอด  แตขอความชัดเจน  ความคืบหนาในเรื่อง ศาลปกครอง   
และขอใหชวยวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรคของ ปตท. ที่จะฝาฟน
อุปสรรคดังกลาว  รวมถึงการซื้อสถานีบริการน้ํามัน JET จากบริษัท CONOCO 
PHILLIP ซ่ึงผลตอบแทนการคาปลีกน้ํามันจะคอนขางต่าํ  ขอทราบวิสัยทัศนของ
ผูบริหารวามองการลงทุนครั้งนี้อยางไร   จะไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือไม  และขอให
ผูถือหุนปรบมือใหกับกรรมการและผูบริหารดวย 

 
ประธานฯ : ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่กรุณาใหขอเสนอแนะ  แตเนื่องจากคําถามทั้ง 2 ขอขางตนไม

อยูในวาระดังกลาว  จึงจะขอไปตอบในวาระอื่น ๆ ตอไป  และขอใหผูถือหุนลงคะแนน
เสียง 

 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินปนผลตามที่เสนอ โดยใหจายเงินปน

ผลสวนที่เหลือใหกับผูถือหุนที่มีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนวันที่ 9  เมษายน 2550   
เวลา 12.00 น. ในอัตรา 5.50  บาทตอหุน  โดยกําหนดจายภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2550  ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้

 

 มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1.  เห็นดวย 2,388,699,504 98.94 

 2.  ไมเห็นดวย 28,456 0.00 
 3.  งดออกเสียง 25,610,900 1.06 

หมายเหต ุ              :    ในวาระนี้  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 5,164,764 หุน  
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ระเบียบวาระที่   4      เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ   :  ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

ตามขอบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  กําหนดใหในการประชมุสามัญ 
ประจําปทุกครัง้ กรรมการคิดเปนจํานวนหนึ่งในสามหรอืจํานวนใกลที่สุดกับ 
สวนหนึ่งในสาม จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ  โดยในปนี้มีกรรมการที่ตอง 
ออกจากตําแหนงตามวาระ จาํนวน หา (5) คน ไดแก นายเชิดพงษ  สิริวชิช    
นายจกัรมณฑ  ผาสุกวนิช    นางพรรณี  สถาวโรดม นายเมตตา  บันเทงิสุข    
และนายพิษณุ  สุนทรารักษ  และตามขอบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
หมวด 4   ขอ 32  กําหนดวา กรรมการของ ปตท. ใหมีจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน 
แตไมเกนิสิบหา (15) คน  เลือกตั้งโดยทีป่ระชุมผูถือหุน
    

ประธานฯ : ขอเชิญกรรมการทั้ง  5 ทานที่ครบวาระตามรายชื่อขางตน ซ่ึงถือวาเปนผูมีสวนไดสวน
เสียในวาระนี้ ออกจากหองประชุม   ซ่ึงรวมถึงตัวผมดวย  ในการนี้ จึงขออนุญาต 
ผูถือหุนมอบหมายใหคณุประเสริฐ  บุญสัมพันธ  กรรมการผูจัดการใหญ  ซ่ึงเปน
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งเปนผูถือหุน ปตท. ดวย ทําหนาที่
ประธานในทีป่ระชุมแทนเปนการชั่วคราว จนกวาการพิจารณาวาระนี้จะแลวเสร็จ  
ซ่ึงผมคิดวาทานผูถือหุนคงไมขัดของ 

 

กรรมการ                : 
ผูจัดการใหญ 
ทําหนาท่ีประธาน 
ท่ีประชุมชั่วคราว 

 ปตท. ไดประกาศในเว็บไซตของ ปตท. เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวา
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ ปตท. ตั้งแตวนัที่ 22 
ธันวาคม 2549 ถึงวันที่  20  มกราคม  2550 ซ่ึงไมมีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเปน
กรรมการเขามา  คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบดวย นายจกัรมณฑ  ผาสุกวนิช  
ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการอีก  2  ทาน ไดแก  นายอําพน  กิตติอําพน  
และนางพนัธทิพย  สุรทิณฑ ไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นวามีคณุสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาดังกลาว นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการสรรหา ซ่ึงเปน
กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ และถือเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดออกจากที่ประชุม
และมอบหมายใหนายอําพน  กิตติอําพน  เปนประธานในที่ประชุมแทนในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนนายจกัรมณฑฯ   

 คณะกรรมการสรรหา ไดพิจารณาคัดสรรบุคคลตามองคประกอบของคณะ 
กรรมการ ปตท. ประกอบดวย คณุสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่เปน
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ประโยชนตอการดําเนนิงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน  
จึงไดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการของ ปตท.  จํานวน  5  คน 
ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. แลวมีรายชื่อ  ดังนี้  
 1.  นายจกัรมณฑ  ผาสุกวนชิ  (เดิม) 
  2.  นางพรรณี  สถาวโรดม  (เดิม) 
  3.  นายเมตตา  บันเทิงสุข  (เดิม) 
  4.  คุณพรทิพย  จาละ   (ใหม) 
  5.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม   (ใหม) 

 ทั้งนี้ ปตท. ไดแนบประวัติโดยสังเขปของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไป 
 พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวโดยลําดับที่ 1–3  คือ นายจักรมณฑ  
 ผาสุกวนิช  นางพรรณี  สถาวโรดม และนายเมตตา  บันเทิงสุข    เปนกรรมการ 
 ที่ครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  สวนลําดับที่ 
 4 – 5  เปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหม     

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ   
 โดยการลงคะแนนเสยีงเปนรายบุคคล    

พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน  

ขอใหเพิ่มเตมิสื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจาก Website เชน ประกาศในหนังสือพิมพ หรือ 
ส่ืออ่ืน ๆ  เพื่อเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ  สําหรับในคราวตอไป  ในกรณ ี
มีการพิจารณาสรรหากรรมการใหม  ขอใหผูมีอํานาจพิจารณาถึงความเที่ยงธรรมและ
ประโยชนของผูถือหุนรายยอยดวย 

 
กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 
ทําหนาท่ีประธานฯ 
ชั่วคราว  

ขอรับความคิดเห็นไปพิจารณาตอไป  และขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสยีง      

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมตามรายชื่อขางตน เปนกรรมการของ ปตท.
แทนกรรมการที่ครบวาระ  ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคลตามลําดับ  ดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  กรรมการ 
คะแนนเสียง รอยละ (%) คะแนนเสียง รอยละ (%) คะแนนเสียง รอยละ (%) 

1 นายจกัรมณฑ  ผาสุกวนิช  2,392,405,214 98.77 453,860 0.02 29,332,000 1.21 
2 นางพรรณี  สถาวโรดม  2,392,543,408 98.78 388,766 0.02 29,259,900 1.21 
3 นายเมตตา  บนัเทิงสุข  2,392,465,114 98.77 467,604 0.02 29,259,356 1.21 
4 คุณพรทิพย  จาละ  2,392,535,446 98.78 391,828 0.02 29,264,800 1.21 
5 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  2,392,485,117 98.77 448,957 0.02 29,258,000 1.21 
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หมายเหต ุ             :     ในวาระนี้  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน  7,853,214  หุน 
 คุณเชิดพงษ  สิริวิชช  กลับเขามาทําหนาทีป่ระธานที่ประชุม  และกรรมการอีก 4 ทาน  
 กลับเขามารวมประชุมในระเบียบวาระตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  : เร่ืองพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550

ประธานฯ                :   ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
 
กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

 การพิจารณากาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปนี ้คณะกรรมการ ปตท. โดย 
 การเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน  
 ไดแก นายอําพน  กิตติอําพน เปนประธานกรรมการฯ  และกรรมการอีก 2 ทาน  
 คือ นายพิษณุ  สุนทรารักษ และนางพรรณี  สถาวโรดม  ไดพิจารณากําหนด 
 คาตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
 ที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน เพือ่ใหคาตอบแทนสะทอน 
 ถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
 ประจําป 2550  เปน 2 สวน ดังนี ้
1.  คาเบี้ยประชุม (เทากับป 2549) 
    1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
         - เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท   
         - เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  

    1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงตั้ง คือ 
           1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
                 - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดอืนละ 15,000  บาท  
                 - เบี้ยประชุม    คร้ังละ    15,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)   
                         และเลขานุการฯ ไดรับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท  
           1.2.2  สําหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา  
   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 
   ที่ดี  กําหนดเบีย้ประชุม  ครั้งละ 24,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขา 
   ประชุม)  
           1.2.3  ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ  
   ในอัตรารอยละ 25 
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2.  เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจําป 2550 (เทากับป 2549) 
     -  กําหนดเงินโบนัสใหสะทอนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรอืกําไรสุทธิ 
  ของ ปตท. เทากับรอยละ 0.05  ของกําไรสุทธิประจําป 2550 แตกําหนดวงเงนิ 
  สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคนตอป โดยคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารง 
  ตําแหนง และประธานฯ ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25 
    จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ  

 
 

 

นายชาตร ี : 
เจริญเนือง 
ผูถือหุนและ 
ผูรับมอบฉันทะ  

ขอสอบถามวา ทําไมเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. นอยกวาของบริษทัลูก  และเหน็
วาคาโบนัสประจําปเหมาะสมแลว 

 
กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

ขอขอบคุณทานผูถือหุนและขอเรียนวา ปตท. พิจารณาคาตอบแทนดังกลาวจากบริษัท
ในกลุมอุตสาหกรรมใกลเคยีงทั้งในกลุมและนอกกลุม  และ ปตท. มีกระทรวงการคลัง
เปนผูถือหุนใหญ  ในการพจิารณาครั้งนี้คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทนมีความเหน็
วาคาเบี้ยประชมุยังเหมาะสมอยู  แตขอรับขอคิดเห็นของทานเพื่อไปพจิารณาตอไป 

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน  

คาตอบแทนกรรมการมีกําหนดไวใน พ.ร.บ. มหาชน  มาตรา 90  ตองอนุมัติโดยผูถือ
หุน  ซ่ึงคาตอบแทนที่ ปตท. เสนอ สอดคลองเหมาะสมกบัผลการดําเนนิงาน ขอชมเชย
วาคณะกรรมการมีความพอเพียง 

 
นายสมเกียรต ิ : 
พรหมรัตน 
ผูถือหุน  

ขอยอนไประเบียบวาระที่ 4  มีกรรมการครบวาระ 5 ทาน  แตแตงตั้งกลับเขามาทําไม 
ไมมีช่ือคุณเชดิพงษฯ 

 
กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการสรรหาของ ปตท. ไดพิจารณาแลว  ขอเรียนวา  คุณเชดิพงษฯ รวมงาน
กับ ปตท. มานาน  และดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ปตท.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เรียบรอย  ตั้งแต ปตท. เขาตลาดหลักทรัพยฯ  มาจนถึงปจจุบัน ทําใหบริษัท
เจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จ   แตเนื่องจากทานครบวาระและเกษียณจาก
ตําแหนงปลัดกระทรวงพลังงาน  คณะกรรมการสรรหาจึงสรรหาบุคคลใหมเขามาเปน
กรรมการแทน  แตคุณเชดิพงษฯ ยังเปนประธานกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท.  
บางบริษัท และยังชวยงาน ปตท. อยู  ซ่ึง ปตท. ตองขอขอบคุณคุณเชดิพงษฯ เปน 
อยางมาก 

  
นายจักรพันธ  แซล่ี : 
ผูถือหุน  

คาตอบแทนกรรมการในหนา 089  ซ่ึงปรากฏตัวเลขคาตอบแทนของป 2549  
เปลี่ยนแปลงจากป 2547 และ 2548 ขึ้นมาก  ดูไมสมเหตสุมผล  ขอใหอธิบาย 
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กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

ขอซักถามของผูถือหุนเปนเรือ่งมติการประชุมปที่แลว  เนือ่งจากทานผูถือหุนกําลังพูด
ถึงป 2549  เปรียบเทียบกับป 2548  แตปนี้ที่ประชุมจะพิจารณาคาตอบแทนของป 2550  
ที่ไมไดเปลี่ยนแปลงจากป 2549  โดยที่การประชุมป 2549  ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติไป
เรียบรอยแลว  ดวยเหตุผลที่วา โบนัสกรรมการที่กําหนดไวเดิมคือป 2548 ต่ํากวาที่ควร
จะเปน  ดังนัน้   ผูถือหุนจึงไดกรุณาปรับเพดานสูงสุดของเงินโบนัสกรรมการตอคน
สูงขึ้นเปน 2 ลานบาท  ซ่ึงยังมีผูถือหุนบางสวนใหความเห็นเพิ่มเติมวา  หากเทยีบเคียง
กับบริษัทอื่นแลว  เงินโบนัสดังกลาวที่เสนอก็ยังถือวาต่ํา  จึงขอเรียนวาในป 2550  
ไมไดปรับเพิ่มจากป 2549  แตป 2549  ปรับเพิ่มจากป 2548  ตามเหตุผลขางตน 

 
ประธานฯ : ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมตอินุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550  ตามรายละเอยีดที่ ปตท. 
   เสนอขางตน  ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้
 

 มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1.  เห็นดวย 2,397,327,376 98.94 

 2.  ไมเห็นดวย 49,666 0.00 
 3.  งดออกเสียง 25,615,900 1.06 
 
หมายเหต ุ              :     ในวาระนี้  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน  800,868 หุน 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2550

ประธานฯ  : ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ  

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ใหที่ประชุมสามัญ 
 ผูถือหุนประจาํป  แตงตั้งผูสอบบัญชีและกาํหนดเงนิคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  
 ทั้งนี้การแตงตัง้ผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได 

 ตามระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4  ขอ 12.4 กําหนดใหคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบฯ มหีนาที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบ 
 บัญชี ปตท. 
 

 



หนา  18 

 
 ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ.2542  

 กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ เปนผูสอบบัญชีของหนวยงานของรัฐ 
 ซ่ึงรวมถึงรัฐวิสาหกิจดวย 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. เปนผูสอบบัญชี ของ ปตท.  ตอเนื่องมา 
 ตั้งแต ปตท. เปน  “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” และ บริษัท ปตท. จํากัด  
 (มหาชน)   โดยในป 2549 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัตใิห ปตท. จายคาตอบแทน  
 สตง. (คาสอบบัญชี) เปนเงิน  1,800,000 บาท ไมรวมคาใชจายอ่ืน 

 สําหรับป 2550  สตง. คิดคาสอบบัญชี ปตท. เปนเงิน  1,800,000 บาท เทาเดิม ทั้งนี้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย นายโอฬาร ไชยประวัติ เปนประธาน 
 กรรมการฯ และกรรมการอีก  2 ทาน คอื นายพัฒเดช  ธรรมจรีย  และ  นายสุชาติ  
    ธาดาธํารงเวช  ไดใหความเห็นชอบ และใหเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมนี้ 

 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงิน 
 แผนดิน เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  
 2550 โดยกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี เปนเงิน 1,800,000 บาท โดยไม 
 รวมคาใชจายอื่น 

 

พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน 

ขอสอบถามผูแทนของสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน  ดังนี ้
1.  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนโยบายบัญชีที่บันทกึในงบการเงนิมีผลเมื่อใด 
2.  การจัดเก็บขอมูลงบการเงินบริษัทยอยของ ปตท. ในตางประเทศมาทํางบการเงินรวม 
     สตง. ทําอยางไร   

 

ผูแทน สตง. : 
 

1.  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทึกบัญชี  จากวิธีเงินลงทุนจากสวนไดเสยีของบริษัท   
     เปนวิธีตามราคาทุน  ตามประกาศฉบับใหม (กบช. ฉบับที่ 26)  มีผลใชในป 2550 
     คือรอบบัญชีใหมในปนี ้
2.  สตง. จะใชความเหน็ของผูสอบบัญชี  ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ  โดยใช 
    หลักเกณฑมาตรฐานการสอบบัญชีของ สตง. เปนหลัก 

 

พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทในตางประเทศ  มขีอบังคับของ กลต. วาตองไดรับความเหน็ชอบ  
ซ่ึงไมไดมีการแจงไวในรายงานประจําปวา ผูสอบบัญชีดังกลาวเปนบรษิทัใด  มีความ
ขัดแยงหรือไม  
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ผูแทน สตง. : สําหรับบริษัทในตางประเทศ  สตง. จะใชรายงานของผูตรวจสอบภายใน  และรายงาน

ของผูตรวจสอบภายนอก  ซ่ึงเปนผูตรวจสอบกิจการนัน้  โดยจะเปนบรษิทัตรวจสอบ 
ที่เปนบริษัทใหญ 1 ใน 4 ของโลก  ซ่ึงบริษัทในตางประเทศของ ปตท. ที่นํางบการเงนิ
มารวมเปนบรษิัทยอย คือ ฟลิปปนส และสิงคโปร 

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารงุพฤกษ 
ผูถือหุน 

สําหรับบริษัทลูกของ ปตท. ในตางประเทศ ขอฝาก สตง. ใหความละเอียดในการเกบ็
ขอมูลมาจัดทํางบตามเกณฑใหมดวย  

 
ประธานฯ   : ขอขอบคุณ  และขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหแตงตั้ง “สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน”  เปนผูสอบบัญชีของ  

ปตท. ประจําป 2550 และกาํหนดคาตอบแทนฯ  ตามทีเ่สนอดวยคะแนนเสียงดังนี ้
 

 มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1.  เห็นดวย 2,397,086,389 98.93 

 2.  ไมเห็นดวย 319,956 0.01 
 3.  งดออกเสียง 25,612,800 1.06 

หมายเหต ุ               :     ในวาระนี้  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอกี จํานวน  26,203 หุน 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 7       เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู 5 ป ของ ปตท.  (ป 2550 – 2554)

 
ประธานฯ   :  ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
 
กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

   ปตท. มีแผนการลงทุนป 2550 – 2554 เปนเงินรวมประมาณ  209,151  ลานบาท   
 โดยแผนลงทนุป 2550  ใชเงินลงทุนจํานวน  57,586 ลานบาท และป 2551 – 2554  
 จํานวน 151,565 ลานบาท 

   การลงทุนสวนใหญของ ปตท. ประมาณรอยละ 84   ยังเปนการลงทุนในกลุมธุรกิจ
 สํารวจ ผลิต และ กาซธรรมชาติ  
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    ณ ส้ินป 2549 เฉพาะ ปตท. มีภาระหนี้เงินกูรวม   176,072 ลานบาท ประกอบดวย 

-  เงินกูสกุลบาท   125,518 ลานบาท (71%)    
-  เงินกูสกุลเหรียญฯ   1,215 ลานเหรียญฯ  เทียบเทา  43,521 ลานบาท (25%) 
-  เงินกูสกุลเยน   23,000 ลานเยน   เทียบเทา    7,033 ลานบาท (4%)  

   อัตราดอกเบี้ยเงินกูถัวเฉลี่ยประมาณ    6.07%  (รวมตนทนุภาษหีัก ณ ทีจ่ายแลว)  
   อายุเงินกูถัวเฉลี่ยประมาณ 8 ป 
    ภาระการจายชําระคืนเงินกูป 2550 – 2554 รวมเปนเงนิประมาณ 71,376 ลานบาท 
    จากประมาณการฐานะการเงิน ซ่ึงไดมีการลงทุนตามแผนงานและชําระหนีเ้งินตน 

  ดังกลาวขางตน โดยมีการกูเงินเพิ่มเติม 50,000 ลานบาท ปตท.  ยังคงมสัีดสวน 
  โครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรงเหมือนเดิม  

    อัตราสวนหนีสิ้นตอทุนอยูในระดับต่ํา ไมเกิน   0.60 : 1 และตั้งแตป 2550  
 ก็มีแนวโนมลดลงตลอด และมาอยูที่ระดับ   0.16 : 1 เทาในป 2554 ซ่ึงถือวา 
 ต่ํามาก 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดหาเงินกู 5 ปของ ปตท.  
 วงเงินรวมประมาณ 50,000 ลานบาท 

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน 

การสรางหนี้ตามแผนการลงทุนของ ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ มีผลกับกระทรวง 
การคลังและผูถือหุน และประเทศชาติ ขอฝากใหคณะกรรมการพิจารณาใหรอบคอบดวย 

 
นายวุฒชิาญ : 
แสงภัทรเมธี 
ผูรับมอบฉันทะ 

ขอใหผูถือหุนเสนอความเหน็ดวยความกระชับ  เพื่อไมใหที่ประชุมเสยีเวลามาก 

 
ประธานฯ   : ขอขอบคุณ  และขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมนี้มีมติอนุมัติการจดัหาเงินกู 5 ปของ ปตท. วงเงินรวมประมาณ 50,000  

ลานบาท  ดวยคะแนนเสียงดงันี้ 
 

 มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1.  เห็นดวย 2,397,232,579 98.94 

 2.  ไมเห็นดวย 30,966 0.00 
 3.  งดออกเสียง 25,755,600 1.06  
 
ระเบียบวาระที่ 8       เร่ืองอื่น ๆ   

ประธานฯ : ขอใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามทั้งหมดแลว  จึงขอใหกรรมการ 
ผูจัดการใหญ สรุปตอบทุกประเด็นตอไป 
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กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

 เนื่องจากมีผูถือหุนเขียนเสนอความคิดเหน็ในระเบยีบวาระที่ 7   จึงขอเรียนให 
 ผูถือหุนทุกทานทราบดวย  ดงันี้ 
 1. ผูถือหุนเสนอแนะวา ปตท. ไมจําเปนตองไปกูเงินจากทีใ่ด  ขอใหออกหุนกู 
  ขายใหผูถือหุนก็ไดเงินมากพอแลว  ขอเรียนวา ปตท. ขอรับไปพิจารณาและ  
  ปตท. ไดมีการออกหุนกูเปนระยะ ๆ อยูแลว 
 2. ขอให ปตท. จดัพาผูถือหุนกูไปเยีย่มชมกิจการของ ปตท. ดวย  ขอเรียนวาที่ผาน  
  มา ปตท. ไดจดักิจกรรมใหกบัผูถือหุนกูในรูปแบบอื่นเปนระยะอยูแลว  อยางไร 
  ก็ตาม ปตท. ขอรับไวพิจารณาตอไป   

 และขอตอบประเด็นคําถามของทานผูถือหุนที่ขอทราบความคืบหนาเรื่อง  
 ศาลปกครอง  และเรื่องการซือ้สถานีบริการน้ํามัน  JET  ดงันี้   

 - เร่ือง ศาลปกครองสูงสุด  ขณะนี้ขั้นตอนการชี้แจงตามกฎหมายทัง้ผูฟองและ 
    ผูถูกฟอง ไดดําเนินการครบถวนแลว  ผูถูกฟอง  จําเลยที่ 1,  2,  3  คือ  ภาครัฐบาล  
      คือนายกรัฐมนตรี  คณะรฐัมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  และ 
    ปตท. ขอเปนจําเลยรวมที่ 4  ซ่ึงจําเลยทั้ง 4  ไดทําเอกสารชี้แจงขอกลาวหาตาง ๆ 
      ตอศาลปกครอง  ทั้งชี้แจงในครั้งแรกที่ถูกฟองและชีแ้จงเพิ่มเติมหลังจากโจทก 
    ไปเพิ่มเติมคาํฟอง  ขณะนีอ้ยูในขั้นตอนการพิจารณาของศาล  คาดวาจะมีคํา 
    พิพากษาในอนาคตอันใกลนี้ แตทั้งนี้ก็ขึน้อยูกับดุลยพินิจของศาล   

 - สําหรับคําถามเกี่ยวกับการซื้อสถานีบริการน้ํามัน JET ขอเรียนวา สถานีบริการน้ํามัน 
 JET ในประเทศไทย  มีจํานวน 147 แหง เปนของบริษัท ConocoPhillips(CONOCO) 
 ซ่ึงเปนบริษัทยักษใหญของโลก  มียอดขายปที่ผานมาประมาณ 170,000 ลานเหรียญ 
   สหรัฐฯ ซ่ึงใหญกวา ปตท. มาก  และมกีําไรประมาณ 15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
 CONOCO ตองการลดการลงทุนคาปลีกในแถบภูมภิาคเอเชีย  เนื่องจาก  CONOCO  
   มองวาถาตองการสรางธุรกิจคาปลีกใหใหญตามขนาดของบริษัทตัวเองจะตองใช 
   ระยะเวลาอกีนาน  จึงประกาศขายกจิการทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   
 โดยแบงการประมูลเปน 2 รอบ  ใหผูสนใจเสนอขอมูลเขาไปกอนแลว ทาง CONOCO 
 จะเลือกไวกลุมหนึ่ง  แลวจึงเสนอขอมูลรอบสอง  สําหรับในประเทศไทย ปตท.  
 ติดรอบแรก  แตที่ประเทศมาเลเซีย  ปตท.ไมไดถูกเลือก  ทั้งนี้ สถานีบริการน้ํามัน  
 JET  ในประเทศไทย  จํานวน  147 แหง  รวมคลังน้ํามัน  CONOCO ลงทุนและ 
 บริหารเองทั้งหมด  มีพนกังาน 150 คน และพนักงานหนาลานอีกประมาณ 3,200 คน  
 เปน สถานีตนแบบที่มีคนใชบริการมาก มีสวนแบงการตลาดประมาณ 5%  มี 
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 ยอดขายตอสถานีสูงที่สุดในประเทศไทย  ถือเปนสถานีบริการน้ํามันที่ประสบความ 

สําเร็จ  ทั้งนี้ การประมูลแขงขัน  ราคาประมูลของบริษัทที่ไดที่ 1  ที่ 2  ที่ 3  ไมหาง
กันมาก  และในรอบสุดทายผลก็คือ ปตท. ไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะ  ซ่ึง ปตท. 
ถือวาการประมูลสถานีบริการน้ํามัน JET เปนการตอยอดธุรกิจของ ปตท. เนื่องจากมี
จํานวนไมมากแตเปนสถานบีริการน้ํามันที่มีขนาดใหญ  อยูในทําเลทีด่ี  ถือเปนธุรกิจ
คาปลีกที่ประสบความสําเร็จ  กระจายในหัวเมืองหลัก ๆ มาเสริมให ปตท. เขมแข็ง  
โดย ปตท.จะยงัใชตรา JET และ JIFFY ไปอีก 2 ป  หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนตรา 
ปตท. และ ปตท. จะพยายามยกระดับสถานีบริการน้ํามนัของ ปตท. ใหดีขึ้นเทากับ
สถานีบริการน้ํามัน JET  ซ่ึงเมื่อรวมกับ JET แลว  ในอีก 2 ปขางหนา  สถานีบริการ
น้ํามันของ ปตท. ก็จะอยูที่ประมาณ 1,200 – 1,300 สถานี  โดย ปตท. จะมีเครือขายที่
เขมแข็งและดขีึ้น  สามารถใหบริการลูกคาที่หลากหลายขึ้น  เนื่องจากฐานลูกคาของ 
JET เปนกลุมที่มีรถสวนตัว  จะหนัมานยิม ปตท. มากขึ้น  ซ่ึง ปจจุบัน ปตท. เปนผูนาํ
ตลาดอยูแลว ก็จะยิ่งเสริมใหดีขึ้น  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา การซื้อสถานีบริการน้ํามัน 
JET ทําให ปตท. ไดประโยชนคุมคา เนื่องจากการซื้อคร้ังนี้ ปตท. ไดคลังน้ํามันและ
พนักงานที่มีคณุภาพ  รวมทัง้ระบบที่ดี  ทําให ปตท. ไดเรียนรูระบบที่ดี  และขอเรียน
วา ปตท. ไมมนีโยบายทีจ่ะลงทุนซื้อสถานีบริการน้ํามันจากบริษัทใดอกี  ทั้งนี้   
ผูถือหุนตางประเทศ  รวมทัง้บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ ก็ใหการ
สนับสนุน  วาเปนการตัดสินใจที่จะสงผลดีในระยะยาว รวมทั้งจะทําให ปตท.   
มีอํานาจตอรองกับ Supplier ตาง ๆ มากขึ้นในอนาคตดวย 

 
นายชาตรี เจริญเนือง : 
ผูถือหุนและ 
ผูรับมอบฉันทะ  

1. การเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ํามัน JET เปน ปตท. ในอกี 2 ปขางหนา  จะตองใชเงิน 
    อีกเทาใด 
2. ขอใหระบุการเครดิตภาษไีวในวาระที่ 3 
3. ของชํารวยที่ ปตท. แจก ควรเปนคูปองน้ํามัน  ใชไดโดยไมกําหนดวันหมดอาย ุ 

นายพยอม :  
ระวังพันธุ 
ผูถือหุน  

1. ขอเรียนถามวา หากศาลปกครองพิพากษาให ปตท. กลับไปสภาพเดิมแลว 
 คณะกรรมการและผูบริหารไดเตรียมการไวอยางไร 
2. ขอให ปตท. จัดการประชมุในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ เนื่องจากการเดนิทาง 
 เขาในกลางเมอืงไมสะดวก  รถติด และขอใหแจกคูปองเปนคาเดินทาง  

นายสมเกียรต ิ : 
พรหมรัตน 
ผูถือหุน 

1. ขอเสนอวา การประชุมผูถือหุนในปตอ ๆ ไป  ควรใหเร่ิมเวลา 9.00 น. เพื่อจะได 
 เลิกเวลา 12.00 น. 
2. ขาวเที่ยงวันของ ททบ. 5  เมื่อวันที่  19  เมษายน  2550 ไดมีผูที่ใหขอคิด คําสัมภาษณ 
 ที่เปนปฏิปกษตอ ปตท. มาก  ขอให ปตท. ตรวจสอบดวย  ทําใหภาพพจน ปตท. 
 เสียหาย      
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นางภัทราวด ี : 
วิรุตมวงศ 
ผูถือหุน  

ขอแสดงความคิดเห็น  โดยขอให ปตท. วางตัวเปนกลาง  ไมอิงการเมือง  เนื่องจาก
การเมืองมีความเสี่ยงสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงขอให ปตท. เสนอขาวสาร  
หรือวางตวัตอสาธารณะอยางเปนกลางมากที่สุด  และขอเรียนวาผูถือหุนจะอยูเคยีงขาง 
ปตท. ตลอดไป 

 
นายกมล  อ่ินคํา : 1. ขอสนับสนุนให ปตท. วางตวัเปนกลาง 

2. ขอให ปตท. เปนบริษัทที่เปนสัญญลักษณของประเทศไทย 
3. ขอสนับสนุน ปตท. เต็มที่ 

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรต ิ : 
บํารุงพฤกษ 
ผูถือหุน 

1. ประเด็นศาลปกครองเปนไปตามที่กรรมการผูจัดการใหญช้ีแจง  ซ่ึงยังตองรอผล 
2. ประเด็นการเขาซ้ือสถานีบริการน้ํามัน  JET  ตาม พ.ร.บ. มหาชน  มาตรา 107  เร่ือง 
     การซื้อกิจการตองขอมติหรือสัตยาบันจากที่ประชุมผูถือหุน  ซ่ึงหากปฏิบัติ 
     ผิดกฎหมาย  คณะกรรมการตองรับผิดชอบ 
3. ขอใหแจกคูปองน้ํามัน แทนของชํารวย 

 

กรรมการ : 
ผูจัดการใหญ 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหขอเสนอแนะ  และขอสรุปตอบทุกประเดน็ที่ผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติม  ดังนี ้

1. เร่ืองสถานที่การจัดประชุม  ขอรับไวพิจารณา 
2. เร่ืองขาว ททบ. 5  วันที่ 19 เมษายน  2550  ปตท.ทราบแลว  ซ่ึงขอมูลไมครบถวน 
 และพูดไมถูกตอง  ขณะนี้ ปตท. กําลังเตรียมการชี้แจงตอไป 
3. การวางตวัเปนกลาง  ปตท. ปฏิบัติอยูแลว  แตเนื่องจาก ปตท. ตองดูแลผูมีสวนได 
 สวนเสียทั้งหมดใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม คือผูถือหุน  พนกังาน  ลูกคาคูคา   
 ชุมชนสังคม  ส่ิงแวดลอม  ซ่ึงรัฐบาลก็เปนผูถือหุนใหญและสําคัญ  ปตท. ตองดูแล 
 ใหเหมาะสมดวย  สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)  นั้น   
 ปตท. ทํามาอยางตอเนื่องโดยตลอด   
- การซื้อสถานีบริการน้ํามัน JET  ฝายกฎหมายไดมกีารตรวจสอบครบถวนและ 
 ดําเนินการตามกฎหมายแลว 
- เร่ืองศาลปกครอง  คงตัดสินในอนาคตอันใกลนี ้
- เร่ืองคูปองน้ํามัน  ขอรับไปพิจารณา 
- การเปลี่ยนตราสถานีบริการน้ํามัน  JET เปนตรา ปตท.  คงใชเงินประมาณ 300  
 ลานบาท  ในการปรับปรุงรูปแบบสถานีบริการน้ํามัน  ยกเวนการขยายธรุกิจอยางอื่น 
 เพิ่มเติม  ซ่ึงตองพิจารณากอนวาจะตองใหผลตอบแทนที่ดี  จึงจะลงทุน 
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ประธานฯ : เนื่องจากการประชุมไดดําเนินการมาครบทุกระเบยีบวาระแลว  ในฐานะตวัแทนของ
คณะกรรมการ ปตท.  ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวันนี้   

ขอเรียนยนืยันวาคณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนกังานทุกคนจะทําหนาที่ใหดีที่สุด  
เพื่อความเจรญิรุงเรืองของ ปตท. และเพื่อประโยชนของผูถือหุน  ผูมีสวนไดสวนเสยี
และประเทศชาติโดยรวม  จงึขอปดประชมุ ณ บัดนี้  และขอความกรณุาผูถือหุนสงคืน
แบบประเมินคุณภาพการจดัการประชุมใหกับเจาหนาทีห่นาหองประชุมดวย 

 
ปดประชุม  : เวลา 13.15 น. 
 

 อนึ่ง  หลังจากเริ่มการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น  ไดมีผูถือหุนทยอยมา
ลงทะเบียนเพือ่เขารวมประชุม  รวมทั้งส้ิน 1,814 ราย  โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง  รวม 1,297 ราย  
และโดยการมอบฉันทะ  รวม 517 ราย  นบัรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบยีนไดทั้งส้ิน 2,468,761,802 หุน  คิดเปน 
รอยละ 88.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 

                                                                           ลงนาม ...................- ลงนามแลว-..................... ประธานกรรมการ 
 (นายเชิดพงษ  สิริวิชช ) 
 ประธานในทีป่ระชุม  

                                                                           ลงนาม .................. - ลงนามแลว-................ กรรมการผูจัดการใหญ  
 (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) 
 กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 

 


