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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 สํานักงานใหญ
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
––––––––––––––––––
กอนเริ่มการประชุม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมกี ารฉายวีดิทัศนแนะนําความปลอดภัย
การใชหองประชุม เพื่อใหผถู ือหุนทราบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เริ่มการประชุม เวลา 09.35 น.
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 927 ราย และผูรับมอบฉันทะ จํานวน 204 ราย รวมทั้งสิ้น
1,131 ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 2,273,256,847 หุน คิดเปนรอยละ 81.03 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ ปตท. จํานวนทั้งสิ้น 2,805,541,325 หุน ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับ
ของ ปตท.
กอนที่นายพรชัย รุจิประภา ประธานที่ประชุมจะเริ่มดําเนินการประชุม ไดมี ผูถือหุน
(นายชาตรี เจริญเนือง) แจงความประสงคที่จะกลาวแสดงความยินดีและมอบกระเชาดอกไมใหกับ
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ เนื่องในโอกาสที่คุณประเสริฐฯ ไดรับเลือกใหเปนกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.
อีกวาระหนึ่ง และผูถือหุน (แพทยหญิงธรัชธิดา วิประกษิต) ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูสิรินธรเพื่อสุขภาพ
ไดมอบพวงมาลัยใหกับคุณประเสริฐฯ ดวย
นายพรชัย รุจปิ ระภา ประธานกรรมการ ปตท. ทําหนาทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกลาวขอบคุณ
ผูถือหุนแทนคุณประเสริฐฯ และกลาวเปดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 โดยเริ่มจากการแนะนํา
กรรมการและผูบริหารบนเวที รวม 14 ทาน ที่เขารวมประชุมใหขอมูลในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการผูเขาประชุม
1. นายพรชัย รุจปิ ระภา
2. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
3. นายโอฬาร ไชยประวัติ
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
5. คุณพรทิพย จาละ
6. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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7. นายอําพน กิตติอําพน
8. นายอภิชาต เพ็ญกิตติ
9. นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
10. นางพรรณี สถาวโรดม
11. หมอมหลวงปาณสาร หัสดินทร
12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการ
ผูจัดการใหญ

และผูบริหาร ปตท.
1. นายพิชยั ชุณหวชิร
รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร
2. นายปรัชญา ภิญญาวัธน
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
โดยกรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน รายยอยดวย
ประธานฯ กลาวแนะนําผูทําหนาที่เปนคนกลางซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางมนัญญา
ธิตินันทวรรณ เพื่อทําหนาทีใ่ นการตรวจสอบการลงคะแนนและเรียนชีแ้ จงวาเอกสารที่ใชในการประชุมวันนี้
ปตท. ไดประกาศในเว็บไซดของบริษัทแลว และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ไดเรียนชีแ้ จง
ถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระดังนี:้
- ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย
หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ เทากับจํานวนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะมา โดยใชแบบ
ลงคะแนนทีไ่ ดรับตอนลงทะเบียน
- สําหรับการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น และนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เขารวมประชุมลงทะเบียน
ซึ่งในตรงนี้จะเปนสวนของคะแนนที่ออกมา ซึ่งถาหากคะแนนเสียงสวนใหญ เห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท ก็จะขอใหถือที่ประชุมใหความเห็นชอบ หรืออนุมตั ิในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกีย่ วของกับวาระนั้น
ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาผูถอื หุนใหแจงชือ่ -นามสกุล ใหที่ประชุมทราบกอนดวยทุกครั้ง เพื่อที่จะ
ไดจดบันทึกการประชุม
ประธานฯกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทานเขาสูการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 และแจงวาการ
เชิญผูถือหุนมาประชุมในวันนี้ เนื่องจากทาง ปตท. จะเปนผูรับซื้อหุนจากผูถือหุนบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ ATC กับ บริษทั โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) หรือที่รูจัก
กันในนามของ RRC ที่คัดคานการควบรวมบริษัท ซึ่งหาก ปตท. เขาไปซื้ออาจจะมีประเด็นวาจะเกินกวา
รอยละ 50 ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) (ข) ซึง่ กําหนดใหการซื้อ
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หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถือหุนโดยมติพิเศษ คือจะตองนับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ปตท. ขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหความไววางใจ ปตท. และขอรับรองวาการควบรวม ATC
และ RRC ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนของ ปตท. และบริษัทใหมทจี่ ะเกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษา
เกี่ยวกับผลประโยชนทจี่ ะเกิดขึ้นเมื่อควบรวมกันแลว
1. ทําใหประสิทธิภาพในการบริหารงานดีขนึ้
2. สามารถทําใหเกิดการ synergy ไดดีขึ้น
3. ทําใหสามารถขยายตลาดไดดีขึ้น ซึ่งในรายละเอียดคุณประเสริฐฯจะนําเรียนใหทราบตอไป
ปตท.มีความมุง มั่นที่จะเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาพลังงานอยางครบวงจร ซึ่ง
ในสวนนี้ ปตท. จะพิจารณาวากิจการไหนที่หากควบรวม หรือดําเนินการแลว ทําใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
สามารถเขาไปมีสวนแบงตลาดมากขึ้น ปตท. ก็พรอมที่จะดําเนินการ โดยฝายบริหารและกรรมการจะ
มีการพิจารณาในเรื่องนี้อยูตลอดเวลา
ในลําดับตอไป ประธานเริ่มเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 2 วาระ ดังนี้
วาระ 1

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
ประธานฯ แจงวา ปตท. ไดสงรายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ใหกับผูถ ือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซตแลว ดังนัน้ จึงขอเสนอให
ผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ :
บํารุงพฤกษ
ผูถือหุน

ขอขอบคุณทานประธานที่ไดชี้แจงเหตุผลที่มีความจําเปนตองประชุมวิสามัญ
ครั้งนี้ แตนาจะรวบรัดใหสนั้ กวานี้ เพราะใชเวลาไปมาก ผมขอหารือที่ประชุม
คือ ตามหนังสือเชิญประชุมแจงไวเพียง 2 วาระ แตผมมีเรื่องที่จะแจงเปน
วาระอื่นทีไ่ มเกี่ยวของกับ 2 วาระแรก ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ ปตท. และ
ผูถือหุน คือ เรื่องทางเลือกในการหาพลังงานทดแทนการใชน้ํามันซึ่งราคา
แพงขึ้นเรื่อยๆ และมีการจัดตั้งกองทุนน้ํามันที่เปนภาระกับประชาชนที่ใช
น้ํามันซึ่ง ปตท.ไดเผยแพรใหประชาชนใช NGV แทนน้ํามันโดยชวยเหลือ
ประชาชนในการติดตั้งถังกาซ NGV รายละ 10,000 บาท สวนที่เหลือผูติดตั้ง
ตองออกเอง

ประธานฯ :

จะเปดใหมกี ารหารือกันในตอนสุดทายหลังจากที่การประชุมดําเนินครบ 2
วาระแลว

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ :
บํารุงพฤกษ

ควรจะแจงวาระอื่นๆ ในเอกสารเชิญประชุม จึงขอฝากขอสังเกตไวเพื่อแกไข
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ผูถือหุน

ตอไป และขอเรียนในฐานะเปนผูถือหุนที่ถือหุน ปตท. ตั้งแตเขาตลาด
หลักทรัพยฯ และเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้งจะ
ไดใหความเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดหรือความ
เสียหายตอองคกร และปกปองสิทธิของ ผูถือหุนเสมอ รวมทั้งหนาที่ของ
กรรมการในเรือ่ ง Duty of Care ซึ่งกรรมการในบริษัทมหาชนจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายและดูแลพิทักษสิทธิของ ผูถือหุน รายยอย หากกรรมการทํา
นอกเหนือกฎหมายกําหนด กรรมการจะตองรับผิดชอบ ซึ่งไดมีประเด็นที่มี
ความของใจ ไดเคยสอบถามเมื่อการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 คือ
การซื้อสถานีบริการ JET ทําไม ปตท. จึงไมตองขออนุมัติจากผูถือหุน ซึ่งนาจะ
เขาขายมาตรา 107 ตาม พรบ.มหาชน เหมือนการขออนุมตั ิในวันนี้ ขอฟงคํา
ชี้แจงของฝายกฎหมายดวย

ประธานฯ :

ขอเชิญกรรมการผูจัดการใหญ พิจารณาใหความเห็น

กรรมการผูจัดการใหญ : ขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดกรุณาซักถาม ขออนุญาตใหคณ
ุ สุพจน เหลาสุอาภา
ผูจัดการฝายกฎหมาย ปตท. ชวยอธิบายเหตุผลดวย
นายสุพจน เหลาสุอาภา : ขออนุญาตเรียนชี้แจงวาการซื้อกิจการของบริษัท Jet ปตท.ไมไดเขาไปซื้อ
ผูจัดการฝายสํานัก
เอง แตดําเนินการโดยไดจัดตั้งบริษัทลูกคือ บริษัท พีทีทีอารบี ซึ่ง ปตท.
กฎหมาย
ถือหุนรอยละ 100 เขาไปเปนผูซื้อ ดังนั้น จึงไมเขาขาย มาตรา 107 ที่ ปตท.
จะตองขออนุมัติจากผูถือหุน
กรรมการผูจัดการใหญ : ผูถือหุนคงไดรับความชัดเจน ไมทราบจะมีทานผูถือหุนทานใดมีคําถามอีก
หรือไม ถาไมมีขออนุญาตจะขอใหมกี ารลงคะแนนในวาระที่ 1 ดวย
นายจักรพันธ แซลี่ :
ผูถือหุน

ในหนา 11 ของรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนฯ คุณพิชัยฯไดชี้แจงเกี่ยวกับ
เงินกําไรสะสมสองแสนสามหมื่นสี่พันลาน หากคิดโดยวิธีใหมโดย cost
method เหลือประมาณแสนสี่หมื่นลานบาท และไดแจกแจงวา สองหมื่นหา
พันลาน เปนตัวเลขเสียภาษีรอ ยละ 25 สองหมื่นลานบาทไดมาจากกิจการที่
ไดรับ BOI สามหมื่นเกาพันลานเปนตัวเลขที่เสียภาษีนอยกวารอยละ 50 แลว
จํานวนหาหมืน่ หกพันลานหายไปไหนไมทราบวา เสียภาษีเทาไร ขอให
บันทึกลงไปในรายงานดวย
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นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

ขอเรียนวา ตัวเลขที่ชี้แจงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เปนตัวเลข
โดยประมาณ ในวันนี้จะขอนําเรียนการจัดสรรกําไรสะสมของ ปตท. ตามเกณฑ
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ ตามวิธี Cost Method ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2550 เปนจํานวน 155,627 ลานบาท แยกเปนดังนี้
กําไรสะสมยกมาจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย อัตรา 0 เปอรเซ็นต =
40,577 ลานบาท
กําไรที่ผานการเสียภาษีแลวในแตละอัตรา
-

ภาษีเงินไดปโตรเลียม รอยละ 50
ภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 30
ภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 25
ภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 15
ภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 12.5
ภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 0
รวม

= 17,736
= 19,873
= 36,876
= 2,847
= 1,966
= 35,752
= 155,627

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ทั้งนี้ วิธีคิดจะใชวิธีถัวเฉลี่ยจากเงินทั้งหมด ซึ่งจะเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 16
แตเนื่องจาก ปตท. ไมไดพจิ ารณาปตอป จะมีการประมาณการในอนาคตที่
ใกลเคียงดวย จึงสรุปวา ปตท. ควรจายตรงประมาณชวงกลางคือประมาณ
รอยละ 25 เพือ่ ใหประโยชนที่ใกลเคียงกันกับผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในอนาคต
เนื่องจากหากจายเงินปนผลจากกําไรที่เสียภาษีมาก ผูถือหุนในปจจุบนั ก็จะได
ประโยชนมากกวา อนึ่ง สําหรับประเด็นคําถามของผูถือหุนครั้งกอน คือการ
จายเงินปนผลจากกําไรที่ ปตท. ไดรับจาก ปตท.สผ. ซึ่งเสียภาษีรอยละ 50
ยังไมไดรับคําตอบที่ชัดเจนจากกรมสรรพากรวาผูถือหุน ปตท. จะไดประโยชน
เรื่องภาษีรอยละ 50 ดวยหรือไม ขอเรียนวา ปตท. จะแจงใหผูถือหุนทราบอีกครั้ง
ภายในตนปหนากอนการยื่นชําระภาษีประจําป
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ :
บํารุงพฤกษ
ผูถือหุน

ขอใหเพิ่มเติมขอความวาตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 107
ขอ 2 (ข) เพื่อความสมบูรณ ชัดเจน

ประธานฯ :

ขอขอบคุณคุณเสริมเกียรติฯ มีผูถือหุนทานอื่นตองการจะแกไขเพิ่มเติมอีก
หรือไม ถาไมมี ขออนุญาตใหมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งในวาระนี้จะใชเสียง
ขางมาก ขอความกรุณาลงคะแนน คือทานที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอ
ความกรุณายกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับใบลงคะแนนของทาน
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง

วาระ 2

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
2,183,147,877
0
8,151,800

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
99.63
0
0.37

เรื่องพิจารณาอนุมัติการรับซื้อหุนสามัญของบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
(RRC) จากผูถือหุนที่คัดคานการควบบริษัท
ประธานฯ กลาวรายงานวา คณะกรรมการบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และ คณะกรรมการบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด
(มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 อนุมัติใหดําเนินการควบบริษัทโดย
วิธี Amalgamation ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(“พ.ร.บ. บริษทั มหาชน”) กําหนดใหมีผูเขารับซื้อหุนคืนจากผูถือหุนของ ATC
และ RRC ที่คัดคานการควบบริษัท ในการนี้ ปตท. ไดเสนอเปนผูรับซื้อหุนคืน
เพื่อใหสามารถดําเนินการควบบริษัทไดสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
เนื่องจากปจจุบัน ปตท. ถือหุน ATC และ RRC ประมาณรอยละ 48.86 และ
รอยละ 48.46 ตามลําดับ ดังนั้น การที่ ปตท. จะเปนผูรับซื้อหุนคืนจากผูถือหุน
ATC และ RRC ที่คัดคานการควบบริษัท อาจสงผลใหสัดสวนการถือหุน ของ
ปตท. ใน ATC และ/หรือ RRC เกินกวารอยละ 50 ของหุนทั้งหมดของแตละ
บริษัท รวมถึงสัดสวนการถือหุนในบริษัทใหมที่จะเกิดขึน้ จากการควบบริษัท
ATC และ RRC โดยผลของกฎหมาย (“MergedCo.”) เกินกวารอยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนบริษัทดวยนัน้ อาจพิจารณาไดวาเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่น จึงจําเปนตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 107 ขอ 2 (ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ ปตท. โดยใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง สําหรับรายละเอียดขอใหกรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอ
ตอไป
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กรรมการผูจัดการใหญ : ขอบคุณทานประธาน ขอนําเรียนภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท RRC
และ บริษัท ATC ตามภาพที่ทานเห็น ดังนี้
- ATCเปนโรงงานอะโรเมติกส มีกําลังการผลิตสารอะโรเมติกส วันนี้เปนอันดับ
1 ของประเทศ มีกําลังการผลิตอยู1,189,000 ตันตอป มีรายไดจากการขายและ
จําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่น โดยในป 2549
มีรายได 75,800 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 6,416 ลานบาท มีผลตอบแทนตอ
ทรัพยสิน (ROA) รอยละ 11.76 และผลตอบแทนตอสวนของเงินทุน (ROE)
เทากับรอยละ 30.56 และอัตราสวนหนี้สินตอเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
เทากับ 0.85 เทา ซึ่งถือวามีผลประกอบการที่ดีและ ปตท. ถือหุน ณ วันที่ 12
กันยายน ปนี้ รอยละ 48.86
- RRC เปนโรงกลั่นน้ํามันแบบ Complex Refinery กําลังการผลิต 145,000
บารเรลตอวัน ผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปคุณภาพสูง โดยในป 2549
มีรายไดจากการจําหนาย 180,788 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 7,761ลานบาท
มีผลตอบแทนตอทรัพยสินรอยละ 11.57 มีผลตอบแทนตอเงินทุน เทากับ
รอยละ 21.96 และหนี้สินตอเงินทุน 0.31 เทา ซึ่งถือวาดีมาก ณ วันที่ 12
กันยายน 2550 ปตท. ถือหุนในอยูรอยละ 48.46
- สําหรับทิศทางและกลยุทธในการบริหารจัดการการลงทุนของ ปตท. นัน้
ในระยะที่ผานมา ทาง ปตท.ไดทําการปรับโครงสรางธุรกิจบริษัทในเครือมา
โดยตลอด โดยในระยะแรก ปตท.ไดทําการโอนขายหุนของบริษัท ไทยพารา
ไซลีน จํากัด (TPX) และบริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (TLB) ใหแก บริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) เพื่อทําให TOP Optimize Value Chain
ในโรงกลั่น และธุรกิจตอเนือ่ งสายอะโรเมติกส และ ลูบเบส
- ในระยะตอมา ไดสราง Flagship เพื่อเปนแกนนําหลักในการดําเนินธุรกิจปโตร
เคมี และธุรกิจตอเนื่องสายโอเลฟนส (Gas Base Olefins flagship) โดยการควบ
รวมกิจการระหวาง บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC)
และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ปจจุบนั คือ บริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) รวมทั้งจําหนายหุน สามัญของบริษัท พีทีที
โพลิเอทิลีน จํากัด (PTTPE) และหุน สามัญของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน
จํากัด (มหาชน) (BPE) ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมด ใหแก PTTCH และซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ที่ BPE ถืออยูทั้งหมด
- สําหรับการควบบริษัท ATC และ RRC จะเปนการปรับโครงสรางในสายธุรกิจ
โรงกลั่นที่มีความเชื่อมโยงกับ อะโรเมติกส และผลิตภัณฑตอเนื่อง สวนการ
ปรับโครงสรางอื่น ๆ ในธุรกิจเครือ ปตท. ไมวาจะเปน TOP BCP หรือ IRPC
จะมีการทําการศึกษาเพื่อปรับโครงสรางตามความเหมาะสมตอไป
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- จากผลการศึกษา ไดประเมินวา จะมีผลประโยชนจากการควบรวมระหวาง
ATC และ RRC ประมาณ 169 – 348 ลานเหรียญสหรัฐฯตอปซึ่งตัวเลข
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังกลาว จะเกิดไดเมื่อมีการควบรวมสองบริษัท
และจากการทีท่ ั้งสองบริษัทมีการรวมลงทุนในโครงการใหมรวมกัน ซึง่
จะตอง ใชเงินลงทุนรวมประมาณ 365 ลานเหรียญสหรัฐฯ
- ในดานกําลังการผลิต ภายหลังการควบรวมและโครงการขยายกําลังการผลิต
แลวเสร็จโรงกลั่นของบริษัทใหมจะมีกําลังการกลั่นเพิ่มขึน้ เปน 280 พัน
บารเรลตอวัน และมีกําลังการผลิตอะโรเมติกส 2.3 ลานตันตอป จะมีผลให
บริษัท MergedCo เปน โรงกลั่นแบบ integrated refinery ที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังเพิ่มความหลากหลายของรายไดทั้งจากธุรกิจปโตร
เคมีและโรงกลั่น เพิ่มความแข็งแกรงใหบริษัท และลดความเสี่ยงจากธุรกิจการ
กลั่นและปโตรเคมีที่มีวัฎจักร (Cycle) ตางกัน
- ในดานฐานะทางการเงิน ซึง่ ไดดําเนินการคํานวณเบื้องตนจากงบการเงินรวม
เสมือนควบบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนดังนี้
Ä บริษัทใหมจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น โดยมีสินทรัพยรวม
ประมาณ 114,097 ลานบาท มีกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายประมาณ 16,494 ลานบาท
Ä ภาระหนี้สินโดยรวมของบริษัทใหมจะอยูใ
 นระดับที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบ
กับขนาดของสินทรัพย และมีศักยภาพเหลือคอนขางมากสําหรับการกอ
หนี้เพื่อการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทใหมจะมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเพียง 0.62 เทา
- นอกเหนือจากประโยชนในสวนของผลิตภัณฑ บริษัทใหมที่เกิดขึน้ จะมีมูลคา
ตามราคาตลาดเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 130,706 ลานบาท จัดเปนอันดับที่ 11
ของบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย ซึ่งที่มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
เพิ่มขึ้น จะทําใหเปนที่นาสนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะ นักลงทุนจาก
ตางประเทศ หรือนักลงทุนระยะยาว ซึ่งจะใหความสําคัญกับขนาดของบริษัท
และบริษัทที่มแี นวโนมที่จะเติบโตตอไป เนื่องจาก ปตท.จะใชบริษัทใหมนี้
เปนบริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและผลิตภัณฑ
ตอเนื่องของกลุม ปตท.
- ประการสุดทาย ประโยชนทจี่ ะไดรับ คือ ความคลองตัวและประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการดานการเงิน การผลิต และดานการจัดสรรบุคลากรก็จะ
เพิ่มขึ้น
- รวมทั้งยังสามารถลดการลงทุนที่ซ้ําซอน ซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตใน
ระยะยาว รวมทั้งจะเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอนาคตดวย
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- การดําเนินการควบบริษัท ATC และ RRC ครั้งนี้คณะกรรมการ ปตท.
ไดมีการประชุมเมื่อครั้งที่ 7 ปนี้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม มีมติใหควบรวมบริษัท
ATC และ RRC และใหการสนับสนุนการดําเนินงานควบรวมของบริษัท
ดังกลาว การควบรวมบริษัทจะทําใหเกิดบริษัทใหมตาม พรบ. บริษัทมหาชน
บริษัทใหมจะรับไปซึ่งสินทรัพย หนี้ สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ
บริษัทเกา 2 บริษัททุกประการตามผลของกฎหมาย เมื่อจดทะเบียนควบบริษัท
แลว ATC และ RRC จะสิ้นสภาพนิติบุคคลไป เหมือนกับ NPC และ TOC ที่
ไดเรียนไปแลว และจะออกจากตลาดหลักทรัพยฯโดยบริษัทใหมอยูในตลาด
หลักทรัพยฯ แทน ทั้งนี้ ชื่อของบริษัทจะพิจารณากันภายหลัง เมื่อได
ดําเนินการจดทะเบียนบริษทั และยืน่ ขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแลว หุน
ของบริษัทใหมจะถูกรับเปนหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยอัตโนมัติก็
จะมีบริษัทใหมขึ้นมาจะมีผลใหหุนของบริษัท ATC และ RRC ถูกเพิกถอน
และสิ้นสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในวัน
เดียวกัน ผูถือหุนเดิมของบริษัท ATC และ RRC ก็จะเขาไปเปนผูถือหุนบริษัท
ใหมโดย 1 หุน ATC เดิม จะไดเทากับ 1.524428135 หุน บริษัทใหม 1 หุน
RRC เดิม จะไดเทากับ 0.516755300 หุนบริษัทใหม เพราะฉะนัน้ ผูถือหุน
เดิมของ ATC และ RRC จะเขาไปถือหุนอยูในบริษัทใหม บริษัทใหมจะมี
ทุนจดทะเบียนเทากับทุนจดทะเบียนของ ATC และ RRC รวมกัน คือ
ประมาณ 29,636 ลานบาท โดยปจจุบันนี้ ปตท. ถือหุน ATC รอยละ
48.86 และ RRC รอยละ 48.46 เมื่อควบบริษัทแลว ปตท. จะมีสัดสวน
การถือหุนในบริษัทใหมประมาณรอยละ 48.66 ทั้งนี้สัดสวนการถือหุน
ดังกลาว ยังไมรวมหุนในสวนของผูถือหุนของ ATC และ RRC ที่คัดคาน
การควบรวมซึง่ ในตอนบายวันนี้จะมีการประชุม ATC และ RRC และ
ปตท.ไดเสนอตัวเปนผูรับซื้อ ในกรณีมีผูคัดคานและแสดงเจตนาขาย ซึ่ง
เปนแนวปฏิบตั ิเดียวกับที่เราทําในตอนควบรวม NPC และ TOC เพื่อ
สรางทางเลือกทางออกใหแกผูที่คัดคานซึ่งเปนไปตามกฎเกณฑทกี่ ําหนด
ไว สําหรับกําหนดการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการควบบริษัทตามที่
คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติใหความ
เห็นชอบในการควบบริษัท ATC และ RRC เขาดวยกัน ในวันนี้ เปนการ
จัดประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ปตท. เพื่อขออนุมัติการรับซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรง
กลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนที่คัดคานการควบบริษทั
โดยในชวงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน ปนี้ ทาง ATC และ RRC จะตอง
แจงมติควบรวมไปยังเจาหนีแ้ ละเปดโอกาสใหเจาหนี้คัดคาน และในเดือน
ธันวาคม 2550 จะมีการประชุมผูถือหุนของ ATC และ RRC รวมกัน เพื่อ
สงมอบกิจการใหกับบริษัทใหม และบริษทั ใหมเริ่มดําเนินกิจการรวมทั้ง
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ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงของการจดทะเบียนบริษัทใหมใน
ประมาณปลายป 2550 อาจมีการหยุด trade หุนเปนเวลา 7 วันทําการ
เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยและรายชื่อผูถือหุนของบริษัทใหม
ทั้งนี้ ในแตละเรื่องจะตองไดรับมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ATC
และ RRC โดยมีมติเห็นชอบอยางนอยรอยละ 75 ของผูถือหุนที่มาประชุม
หลังจากนัน้ จะมีการประชุมผูถือหุนรวมกันของ ATC และ RRC ซึ่ง
จะตองไดรับมติเห็นชอบอยางนอยรอยละ 50 ของผูถือหุนที่มาประชุม
ซึ่งกําหนดการประชุมผูถือหุนรวมกันในเดือนธันวาคม 2550
- การประชุมผูถือหุนของ ปตท. ในวันนี้ เนือ่ งจาก ปตท. ตองเขาไปรับซื้อ
หุนจากผูที่คัดคานแลวอาจทําใหหนุ ที่ ปตท. ถือเกินรอยละ 50 ซึ่งตาม
กฎหมายมหาชนจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเมื่อที่ประชุม
ผูถือหุน ATC และ RRC มีมติใหควบรวมบริษัทแลว ตาม พ.ร.บ.มหาชน
กําหนดใหบริษัทตองจัดใหมีผูซื้อหุนของผูถือหุนที่คัดคาน ณ ราคาที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครัง้ สุดทายกอนวันที่มีมติควบบริษัท คือ
ราคาปด ณ สิ้นวันเมื่อวาน คือ ราคาเมื่อวานนี้ (12 กันยายน 2550)
ATC = 69.5 บาทตอหุน / RRC = 23 บาทตอหุน และผูถือหุน ATC /
RRC ที่คัดคาน ตองเสนอขายหุนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ไดรับคําเสนอ
ซื้อ โดย ปตท.ขอเปนผูรับซื้อหุนจากผูถือหุนที่คัดคานการควบบริษัท
ATC และ RRC เนื่องจากเห็นประโยชนและความจําเปนที่ตองทําเพื่อผลที่
ดีตอผูถือหุนทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาวตามที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งคาดวาผู
ถือหุนคงไมมาขายหุนใหกบั ปตท. เพราะวาราคาตลาดฯ สูงกวาที่ ปตท.
กําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการรับซื้อหุน ATC และ RRC
จากผูถือหุนทีค่ ัดคานการควบบริษัท กําหนดราคาที่ ปตท.รับซื้อหุน ATC
และ RRC
ตามที่ ปตท.ไดแจงใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบไวลวงหนาแลวคือ ATC
ไมเกิน 65 บาทตอหุน และ RRC ไมเกิน 22 บาทตอหุน โดยจะรับซื้อไม
เกินรอยละ 10 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงของแตละ
บริษัท การที่ปตท.กําหนดทั้งราคา รับซื้อและจํานวนที่จะรับซื้อดวย
เนื่องจากเกรงวาอาจมีการปน ราคาหุน ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาและราคาไม
สะทอนความเปนจริง ทั้งนี้ กรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่วางไว ปตท.
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําเสนอขอซื้อหุนของ ATC และ RRC จากผูท ี่มี
สิทธิ์ขายหุน ความจําเปนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนครั้งนี้
เนื่องจากการซื้อหุนใน ATC และ RRC จากผูถือหุนที่คัดคาน อาจทําให
การถือหุนของ ปตท.ใน ATC และ/หรือ RRC รวมถึงการซื้อหุนในบริษัท
ใหมเกินกวารอยละ 50 ซึ่งจะเขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของ

สิ่งที่สงมาดวย 1
หนา 11/22

บริษัทอื่นมาเปนของบริษัท ตามมาตรา 107 แหง พ.ร.บ. มหาชน จํากัด
พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของ ปตท. ตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวันนี้ ตองไดรบั
เสียง3 ใน 4 ของผูที่มาประชุมในวันนี้ และขอเรียนเพิ่มเติมวา ปตท.ไดขอ
ผอนผัน ก.ล.ต. ที่จะไมเขาไปทํา Tender Offer เมื่อ ปตท. มีการซื้อหุนเกิน
รอยละ 50 ซึ่งไดรับการยกเวน จาก ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต.ไดใหความ
เห็นชอบมาแลว เพราะ ปตท. ไมตองการทีจ่ ะไปซื้อหุน ทัง้ หมด
ประธานฯ :

ไมทราบจะมีทานผูถือหุนจะซักถามเสนอความเห็นและขอเสนอแนะหรือไม

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ :
บํารุงพฤกษ
ผูถือหุน

ขอเสนอแนะ ปตท. โดยสรุปประเด็นไดดงั นี้
- การควบรวม ATC และ RRC เปนบริษัทใหมซึ่งยังไมไดตั้งชื่อ จะตองมี
การสรรหาผูบริหารและกรรมการที่มีความรูความสามารถเขามาบริหาร
เพื่อใหเกิดประโยชนกับ ปตท. มีประเด็นขอหวงใยคือ การกําหนดราคา
รับซื้อ ATC ที่ 65 บาท และ RRC ที่ 22 บาท ในขณะที่ราคาตลาดฯ ที่ปด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 รวมทั้งราคาปจจุบันสูงกวา กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขรับซื้อ ปตท. จะดําเนินการไดหรือไม หรือ ปตท.
จะใชวิธีสรางราคาในตลาดหลักทรัพยฯใหต่ํากวาที่กําหนดรับซื้อไว
- ขอใหกรรมการและผูบริหาร ปตท. นําขอเสนอจากที่ประชุมสามัญฯ
ไปดําเนินการดวย เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูถือหุน เชน
ของที่ระลึกตอบแทนผูถือหุน / อาหารกลางวัน
- ไมควรแสดงความยินดีกับคุณประเสริฐฯ กอนเปดประชุม ควรรอให
ใกลปดประชุม
- ผูถือหุนทราบวา ปตท. มีการบริหารที่โปรงใส มีผูบริหารและพนักงาน
ที่ดี หาก ปตท. ถูกแทรกแซงหรือไดรับความไมเปนธรรม ผูถือหุนพรอม
ที่จะชวยเหลือ ตอสูกับกลุมอํานาจแทน

ประธาน :

ขออนุญาต ผูถือหุน ใหถามคําถามใหกระชับดวย เนื่องจากมีหลายทาน
ที่อยากจะตั้งคําถาม ขอสรุปวาอาจจะเปนกลุม 3 – 4 คําถาม แลวตอบทีเดียว
เพื่อไมใหเสียเวลา

นายสมิง เลาวจีศาสตร : ขอใหผูถือหุนที่พูดเมื่อสักครู กรุณาจํากัดเวลา เพื่อใหคนอื่นไดโอกาสไดพูด
ผูถือหุน
ดวย ที่สําคัญที่พวกเรามาประชุม คืออยากจะรูวานโยบายของฝายบริหารวาจะ
จัดการหุน พวกนี้อยางไร เพราะทุกคนลงทุนอยูแลว ใครๆ ก็หวงทั้งนัน้ ขอให
จํากัดเวลา เผื่อใหคนอื่นพูดบาง ขอขอบคุณ
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ประธาน :

ขอเชิญทานตอไป กรุณาแนะนําชื่อดวยครับ

นายธีรศักดิ์ ธนะศรี :
ผูถือหุน

ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ขอสอบถาม 2 ประเด็น ซึ่งประเด็น
แรก มีคนสอบถามแลว คือควรมีวาระอืน่ และประเด็นที่ 2 คือ บริษัทได
ประเมินไวหรือไมวาจะมีผูคัดคานของ ATC และ RRC ที่จะซื้อขายหุน เปน
จํานวนเทาใด และจะมีผลดีตอการที่บริษทั เปนตัวกลางอยางไร

กรรมการผูจัดการใหญ : ราคาที่กําหนดแจงไวลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ เปนการลวงหนาวา
ถาผูถือหุนไมเห็นดวยจะมีผมู ารับซื้อหุนของทาน ราคาหุน ATC และ RRC
วันนี้ คือราคา ATC ที่ 71 บาท และ RRC 23 บาทกวา เพราะฉะนัน้
ทางเลือกของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยก็สามารถขายหุนในตลาดฯ ไดเลย การที่
ปตท. ไดสงวนสิทธิ์ดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อสรางทางเลือกใหกับผูถือหุน
ที่คัดคานการควบรวม ATC และ RRC และเพื่อให Deal นี้ ประสบ
ความสําเร็จ ปตท. ไมไดมีความประสงคทจี่ ะไปไลซื้อหุน อีกรอยละ 10 อนึ่ง
ราคารับซื้อดังกลาว ปตท. จะปรับเปลี่ยนไดหรือไมขึ้นอยูกับผูถือหุนของ
ATC และ RRC วาจะมีผูคัดคานมากนอยแคไหน อยางไร เปน Option และ
เปนสิทธิ์ที่ ปตท. สงวนไว แตถาหาก ปตท. จะเปลี่ยนแปลงก็จะมาพิจารณา
ใหรอบคอบวา ปตท. จะปรับราคาขึ้นไปรับซื้อที่ราคาเมื่อวานนี้ (12 กันยายน
2550) ที่ใชเปน Reference คือ ATC ราคา 69.5 และ RRC ราคา 23 บาท
หรือไมเปนสิทธิ์ของ ปตท. แตวัตถุประสงคหลัก คือ ปตท. ตองการให Deal
นี้สําเร็จ โดยขอดูผลการประชุมผูถือหุนในบายวันนี้กอน และจากที่ผูถือหุน
ถามวา ปตท. ประมาณการตัวเลขอยางไร ขอเรียนสิ่งที่ ปตท. ตั้งใจคือไม
ตองการซื้อหุนเลย ปตท. อยากใหผูถือหุน ถือหุนไวเพือ่ ไปถือหุนบริษัทใหม
เหมือนที่ ปตท. ถือหุน เนื่องจากมีความเชือ่ วาบริษัทใหมจะเปนบริษทั ที่
เขมแข็ง ดี และประสบความสําเร็จ เพราะกําลังขยายงานซึ่งจะมีความ
นาเชื่อถือเพิ่มขึ้น และจากคําถามที่วาจะมีผูถือหุนจํานวนมากไหมที่คัดคาน
การควบรวม มีความเห็นวาหากพิจารณาจากชวงประมาณ 1 - 2 เดือนที่ผาน
มา จาก Analyst Report ของสถาบันตาง ๆ ทั้งของคนไทยและตางประเทศ
รวมทั้งสื่อมวลชนตาง ๆ ที่เขียนวิพากษเกีย่ วกับเรื่องนี้ โดยขอยกตัวอยาง
เชน บางรายงานวิเคราะหวา ATC กับ RRC เปนคูแฝดมหัศจรรย ซึ่งในชวงที่
มีขาว ATC กับ RRC จะควบรวมกันก็สงผลใหราคาหุนดีขึ้น ทําใหตลาดดีขึ้น
สงผลในทางบวก จึงประเมินวานาจะมีผูคดั คานนอยมาก และ ปตท.คง
เกือบจะไมตองซื้อหุนเลย ซึง่ หากจําเปนตองซื้อ ก็จะตองพิจารณาเรื่องราคา
อีกครั้งหนึ่ง
ประธาน :

คุณพิชัยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม
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นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

เพื่อจะเสริมใหมั่นใจวา ในการรับซื้อตามกฎแลว หากตองรับซื้อ ปตท.
จะตองใชราคาปดเมื่อวานเย็นคือ ATC 69.50 บาทตอหุน และ RRC ที่ 23
บาทตอหุน เพราะฉะนัน้ หลังจากวันนี้ไปจนกระทั่งตัดสินใจจะทําใหราคา
ลงต่ํากวาที่กําหนดไวกไ็ มมปี ระโยชนอะไร เพราะอยางไร ปตท. ก็ตองซื้อที่
69.50 บาท และ 23 บาท ก็ไมตองหวงวาจะไปทําราคาขึน้ หรือลง

นายวีระ ไชยมโนวงศ : ขอเรียนถามวา กรณีที่ บริษทั ปตท. จะรับซื้อหุนที่จะควบรวม อยากจะทราบ
ผูถือหุน
วา ทางบริษัทคาดวาจะตองใชเงินในการซื้อครั้งนี้ประมาณเทาไหร แลวจะเอา
เงินจากสวนไหน และจะมีผลกระทบกับฐานะของบริษทั หรือไมอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญ : ปตท. กําหนดรับซื้อไมเกินรอยละ 10 โดยตั้งงบไวประมาณการตามราคาที่
คิดคํานวณคือ ปตท 22 บาทตอหุน ของ RRC และ 65 บาทตอหุน ของ ATC
โดยเราตั้งงบประมาณไว 13,000 ลานบาท เงินจะเอามาจากไหน จะขอใหคุณ
พิชัยชวยตอบ
นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

เรียนชี้แจงวา ตามที่ไดเคยเรียนชี้แจงไวแลว ขณะนี้ ปตท.ยังมีอัตราสวนของ
หนี้ที่คอนขางจะต่ํา จึงไมมปี ญหาเรื่องการหาเงินมาซื้อหุนดังกลาว ปญหา
ของ ปตท. ในขณะนี้คือการหาธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อลงทุน

นายจักรพันธ แซลี่
ผูถือหุน

ขอถามวา ตกลงราคาที่จะใชรับซื้อจะใชตัว 65 บาท กับ 22 บาท หรือวาจะใช
69.50 บาท กับ 23 บาท

กรรมการผูจัดการใหญ : ขอเรียนวา ราคาที่ตองใชในการรับซื้อตองใชราคาของวันที่ 12 กันยายน 2550
ตามกฎเกณฑ แตวาเปน Option ของ ปตท. วาจะยอมซื้อทีร่ าคา 69.50 กับ 23
หรือไม เพราะแจงกับตลาดฯ แลววาจะซื้อที่ราคา 65 กับ 22 แตหากจะซื้อ
ก็จะตองใชราคาของวันที่ 12 กันยายน 2550
นายจักรพันธ แซลี่ :
ผูถือหุน

สรุปเปนดังนี้ ใชหรือไม
- ราคาบริษัทใหมจะถูกกําหนดดวยราคา 69.50 กับ 23 บาท และกรณีมีเศษ
หุนจะตองคืนเงินใหผูถือหุน
- อัตราสวนการแลกหุนเปน 1.52 และ 0.5 เปนอัตราสวนทีไ่ มตรงกัน ทําให
เกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุนของบริษทั ใดบริษัทหนึง่ ตามความเขาใจ
คิดวามีกฎเกณฑ 2 แบบ คือ
1. คิดจากทุนจดทะเบียนของบริษัทใหมเทากับ 2 บริษัทรวมกัน จํานวน
หุนคิดราคาพารกี่บาทก็ระบุใหชัดเจน และ
2. คิดจากมูลคาตลาดฯ ของบริษัทใหมจะเทากับมูลคาตลาดของ 2 บริษัท
รวมกัน
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- กรณีใชตวั เลข 69.50 กับ 23 บาทตอหุน เปนตัวกําหนดราคา จะมีผลให
เกิดการไดเปรียบ เสียเปรียบหรือไม ปตท.ควรใหความเปนธรรมกับผูถือ
หุนทั้ง 2 บริษทั
กรรมการผูจัดการใหญ : ขอเรียนชี้แจงดังนี้
หากผูถือหุนไดอาน Report บาง Report เชน Morgan Stanley บอกวาถาคนจะ
เขาไปถือหุนในบริษัทใหมเสนทางเดินที่จะเขาไปถือหุนในบริษัทใหม คือซื้อ
หุน RRC เมื่อสักครูที่ทานพูดวา 69.50 กับ 23 ผานเสนทาง RRC จะไดหุน
บริษัทใหมดีกวาซื้อหุนใน ATC นั้นเปนบทวิเคราะหของสถาบันหนึ่ง สําหรับ
กรณีที่สอบถามวา ปตท. จะไปเปลี่ยน Swap Ratio ไหม ขอเรียนวาคงไม
เปลี่ยน ไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงได ไดแจงไปแลวและก็เปนมติของทาง
บริษัท RRC และ ATC สําหรับ ปตท. เปนผูถือหุนในสองบริษัทดังกลาว
เพราะฉะนั้นมติตางๆในคณะกรรมการของเขา หรือมติในที่ประชุมผูถือหุน
ของเขา ก็จะเปนมติของเขา ซึ่งวันนี้ทานถามเราวา Swap Ratio มีการ
เปลี่ยนแปลงไหม คงไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ถามวาสวนที่ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบกัน ผูถือหุนของแตละฝายก็จะตองไปพิจารณาเองแต
ปตท. ก็เปดทางออกให อยางเชน หากผูถือหุน RRC คิดอยางที่ทานวา คือไม
เห็นดวยก็อยากจะขายหุน ออก ก็มีสิทธิที่จะคัดคานและขายหุนออกก็สามารถ
ทําได
ผูถือหุน :

ขอเรียนถามคุณประเสริฐเกีย่ วกับขอขอมูลระหวาง ATC และ RRC ภายหลัง
การควบรวม Market Cap. จากเดิมประมาณลําดับที่ 21-22 มาอยูที่ 11 จะแซง
IRPC ซึ่งอยูอันดับที่ 12 อยากใหทานเปรียบเทียบบริษัทใหมเกิดจากการควบ
ATC และ RRC กับ IRPC วามีขอดีขอเดนขอดอยอยางไร

ประธาน :

เชิญคุณประเสริฐฯ ชวยชี้แจง

กรรมการผูจัดการใหญ : ขอเรียนความเห็นดังนี้
เมื่อ ATC+RRC แลวไปเทียบกับไทยออยลจะใกลเคียงกวาที่จะไปเทียบกับ
IRPC ทั้งนี้ เมื่อ ATC+RRC แลวกําลังการผลิตจะตกประมาณ 2.8 แสน
บารเรลตอวัน ในแงของกําลังการกลั่นแลวก็ผลิตไดเปนน้ํามันออกมาจําหนาย
ที่มีคุณภาพและไดผลิตภัณฑอะโรเมติกสออกมา สวนทางไทยออยลมพี ารา
ไซลีนแลวก็มโี รงกลั่น เพราะฉะนัน้ ธุรกิจหลักเขาก็มีโรงกลั่นและพาราไซลีน
ก็คืออะโรเมติกส (โทลูอีน ไซรีน พาราไซลีน) แตไทยออยล มีอีก 2 ธุรกิจ
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เพิ่มเติม คือ โรงงานน้ํามันเครื่องพื้นฐาน (ลูบเบส) และโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟา
ใชเองและขายใหกับ กฟผ. เพราะฉะนัน้ ในขณะทีก่ ําลังการกลั่นเกือบเทากัน
ATC + RRC มีอะโรเมติกสขนาดกําลังการผลิตใหญกวา แตไทยออยลจะมี
ธุรกิจมากกวา คือ น้ํามันเครื่องกับไฟฟา สวนของบริษัท IRPC ธุรกิจหลักของ
เขา คือ ปโตรเคมี ทั้งสายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกสที่ใชกําลังการกลั่นที่
เปน Simple Refinery เปนตัวผลิตเพื่อจะเปนวัตถุดิบไปปอนใหกับโรงงานที่
อยูในคอมเพล็กซเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งเปนธุรกิจปโตรเคมี เพราะฉะนั้น
ถาจะเปรียบเทียบ ATC+RRC ควรเปรียบเทียบกับไทยออยลจะใกลเคียงกวา
แตทั้ง 3 บริษทั ก็ดีหมด แลวแตทานจะชอบ เนื่องจากหากทานไปดูฐานะ
การเงิน ขนาด ของธุรกิจ Market Cap ตางๆ ถือไดวาใกลเคียงกันหมด
ประธาน :

ขอสอบถามผูถือหุนวายังมีขอสอบถามอีกหรือไม หากไมมีก็ขอใหผูถอื หุนลง
มติในวาระนี้ ขอใหผูถือหุนไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง กรุณายก
มือขึ้น เพื่อใหเจาหนาทีไ่ ปเก็บใบลงคะแนนเสียงของทาน

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของ ATC และ RRC จากผูถือหุนของ ATC
และ RRC ที่คัดคานการควบรวมบริษัทฯ ซึง่ จะเขาขายเปนการซื้อหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
พ.ศ. 2535 และขอบังคับ ปตท.
รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง
มติที่ลง
(1 หุน = 1 เสียง)
ลงคะแนน
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง

หมายเหตุ :
ประธาน :

2,422,795,538
0
8,151,800

99.66
0
0.34

ในวาระนี้ มี ผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 239,647,661 หุน
สําหรับประเด็นของ พ.ต.อ.เสริมเกียรติฯ ในเรื่องการขอใหระบุวาระอื่นๆ ใน
หนังสือเชิญประชุมนั้น ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไมใหระบุวาระอื่นๆ
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ทั้งนี้ หากผูถือหุนตองการใหมีวาระอืน่ ๆ ในที่
ประชุมฯ จะตองเปนเรื่องที่มีสาระสําคัญและตองไดรับเสียงรับรองจากผูมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงเปนจํานวน 2 ใน 3 ในกรณีของผูถือหุนดังกลาว
ถือวาเปนการใหความเห็นหรือเปนการหารือกัน ซึ่งจะไดมีการบันทึก
ความเห็นของทานไวไมถือวาเปนวาระอื่นๆ และขอเรียนชี้แจงวาการชีแ้ จง
ตอนเปดประชุมเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและจะตองมีการบันทึกอยาง
ครบถวนไวในรายงานการประชุม
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พ.ต.อ.เสริมเกียรติ :
บํารุงพฤกษ
ผูถือหุน

ขอขอบคุณที่ใหโอกาส ขณะนี้เวลาที่ยังเหลือ ยังไมถึง 12 นาฬิกา และมีผู
ทักทวงวา ผมใชเวลาในการอภิปรายหรือพูดมากเนื่องจากไมมีการกําหนดเวลา
ขออนุญาตถามประธาน และขอใหความเห็น ดังนี้
เนื่องจากราคาน้ํามันแพงขึน้ เรื่อยๆ การพัฒนากาซธรรมชาติมาใชทดแทนและ
การหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เห็นวา ปตท. ยังทําการประชาสัมพันธเรือ่ งกาซ
ธรรมชาตินอย รวมทั้งการใชกาซหุงตม (LPG) ที่ผิดวัตถุประสงค คือ
นําไปใชในยานพาหนะแยงกันใชกับครัวเรือน รัฐยังอุดหนุนราคา LPG มีการ
ตั้งกองทุนเพื่อ subsidize ราคา สรางความเดือนรอนใหประชาชน ดังนัน้ รัฐ
จึงควรพิจารณาออกกฎหมายหามใช LPG กับรถยนต

ประธาน :

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง LPG เนื่องจากเปนเรื่องนโยบาย ขณะนี้กระทรวง
พลังงาน กําลังแกปญหา มีการใช LPG ผิดประเภทคือใชในรถยนตมากขึ้น ที่
กระทรวงฯ พยายามทําอยูคอื สนับสนุนใหมีการใช NGV แทนโดยเอา LPG
ทั้งหลายไปใชสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีแตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ผลกระทบในเรื่องของการใช LPG คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาก็
คือ เรื่องของประชาชนทั่วไป เพราะสวนหนึ่งของกาซหุงตมเปนกาซที่ใช
สําหรับแมคา สําหรับครัวเรือน เพราะฉะนั้นการแกปญหาตอนนี้ถือเปน
นโยบายสําคัญที่ทางกระทรวงหรือทางรัฐบาลพยายามที่จะจัดการ ขอเรียนวา
เปนสวนทีภ่ าครัฐกําลังดําเนินการอยูแ ลว

นายวีระ ชัยมโนวงศ :
ผูถือหุน

ขอสอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้
- ประเด็นแรก การควบรวม ATC และ RRC เปนความตองการของ ปตท.
เอง แต ปตท.ยังมีบริษัทลูกอื่นๆ เชน TOP / IRPC ที่มีธุรกิจคลายๆกัน ใน
อนาคตจะมีการควบรวมอีกหรือไม ซึ่งเหตุผลของการควบรวม คือ ทําให
มีบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขนาดใหญขึ้น เพื่อลดตนทุน หรืองานที่
ซ้ําซอน ซึ่งขอเท็จจริง การควบรวมใหบริษัทใหญขึ้นยอมมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย
- ประเด็นที่ 2 ขอทราบความคืบหนาของคดีของ ปตท. ที่อยูในศาล

กรรมการผูจัดการใหญ : ขอเรียนชี้แจงสั้นๆ ดังนี้
- ในประเด็นแรก โครงสรางของ ปตท. โดย ปตท. เองทําธุรกิจเรื่องทอกาซ
โรงแยกกาซ ซื้อกาซ ขายกาซ ซื้อน้ํามัน ขายน้ํามัน เปนหลัก มีบริษทั ขุด
เจาะสํารวจ โดย ปตท.สผ. เปนบริษัทหลัก และมีบริษัท ปตท. เคมีคอล
เปนหลักทางสายโอเลฟนสของธุรกิจปโตรเคมี หากควบรวมบริษัท ATC
และ RRC สําเร็จก็จะเปนบริษัทหลักทางสายอะโรเมติกสของธุรกิจปโตร
เคมี (สายอะโรเมติกสหลักบวกรวมกับโรงกลั่น) และ ปตท. มีโรงกลั่น
ไทยออยล ซึ่งก็ถือเปนโรงกลั่นหลัก สวนบริษัท IRPC ซึ่งเปนบริษัทที่
แยกอยู ซึ่งมีทงั้ สวนที่เปนปโตรเคมีทั้งโอเลฟนสและอะโรเมติกส คงอยู
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ไปกอน เพราะ ปตท. ถือหุน ประมาณรอยละ 31 เพราะฉะนัน้ ในสวนที่
ผูถือหุนกลาวถึงคือกลุมโรงกลั่น อาจจะเปนไปไดวา ไทยออยลจะมาบวก
รวมกับ RRC กับ ATC ในลําดับตอไป ซึ่งจะตองใชเวลาศึกษาตอไปวาถา
รวมกันแลวจะตองเกิดผลดีทงั้ ตอผูถือหุนของ ปตท. ดีตอผูถือหุนที่อยูใน
บริษัทดังกลาว ตองดีกับทุกฝาย และตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ตอง
เกิดผลประโยชนถึงจะทํา ถาไมเกิดผลประโยชนก็ไมทํา
- สวนประเด็นที่ 2 ในเรื่องศาลปกครอง ศาลไดสงหนังสือแจงมาที่ ปตท. ซึ่ง
เปนผูถูกฟองรวมดวยและในวันที่ 28 กันยายน 2550 ศาลจะหยุดรับขอมูล
ทั้งหมด หมายความวา ศาลกําลังเขาสูการตัดสิน จะไมรับฟงขอมูลแลว
หลังจากนัน้ คาดวา ศาลจะเชิญ ผูที่เกี่ยวของไปแถลงศาลอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนัน้ ศาลคงตัดสินเลย ถามวาเวลาประมาณเทาไร ก็คาดวาจะอยู
ประมาณ 1 – 2 เดือน แตก็คดิ วา ทุกอยางก็เดินมาดวยดี สิง่ ตาง ๆ ที่เปนขอ
วิตกของ คนทีท่ วงติงในเรื่องอํานาจของรัฐที่อยูที่ ปตท. ก็ไดมีการแกไข
ออกพระราชกฤษฎีกา เอาอํานาจในเรื่องการรอนสิทธิ ในเรื่องการประกาศ
แนวทอออกไปอยูที่คณะกรรมการที่ทางกระทรวงพลังงานเปนคนจัดตัง้ ขึ้น
ในขณะนี้ทางรัฐบาลก็กําลังรางกฎหมาย พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน ที่
จะตั้งองคกรกํากับดูแลตามกฎหมายขึ้นมา ขณะนีก้ ฎหมายอยูระหวาง การ
พิจารณาของ สมาชิกสภานิติบัญญัติ เรื่องจริงๆ เขาสภาเมื่อวานนี้ (12
กันยายน 2550) แตวา ประชุมไมทันก็คงจะเลื่อนไปสัปดาหหนา
นายวีระ ชัยมโนวงศ :
ผูถือหุน

ปตท.เปนจําเลยรวม หากแพหมายถึงเกิดความเสียหายจะเกิดขึ้น กรรมการ
ตองรับผิดชอบหรือไม รวมถึงผูถือหุนดวย

ประธาน :

ขอเรียนวา คงตองรอผลการพิจารณา เราคงไปลวงอํานาจศาลไมได อยางไรก็
ตามในสวนของคําถามตางๆ ที่ทานไดถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ ขอ
รับประกันกับทานวา ปตท. มีการกําหนดยุทธศาสตร มี Strategic plan ในการ
ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง ปตท. ในระยะยาว รวมทั้งมองถึงเรื่องของการที่
จะตองเขาไปแขงกับตางประเทศ ในระยะตอไปนี้มากขึน้ เพราะฉะนัน้ การ
เตรียมตัวของ ปตท. เอง จะตองมีการปรับปรุง มีการดําเนินการตาง ๆ ในสวน
ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเรื่องการบริหาร การตลาด การมองภาพตาง ๆ ไป
ขางหนา ซึ่งเปนเรื่องที่กรรมการตองดําเนินการรวมกับฝายบริหารสําหรับอีก
ประเด็นที่มีคําถามของผูถือหุนที่คางอยู คือ เรื่องกองทุนน้ํามัน ประมาณ
ปลายปนี้จะใชหนี้หมด รัฐบาลจะตองพิจารณาวาจะนําเงินที่เก็บไดขึ้นมา
นําไปใชประโยชนอะไรตอ ซึ่งเปนเรื่องของนโยบาย อยางเชนในเรื่องของ
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การไปทําพลังงานทดแทน หรือการที่จะไปดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องของระบบ
ขนสงตาง ๆ เปนตน และตอนนี้กองทุนอยูอีกเพียง 10,000 – 20,000 ลานบาท
ขอเรียนวา ราคาน้ํามันจะขึ้นหรือลงไมไดขึ้นอยูกับกองทุนฯ แตขนึ้ อยูกับ
ราคาตลาด และการซื้อน้ํามันดิบจะชําระเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ หากทาน
ผูถือหุนตองการทราบในรายละเอียด จะตองใหสอบถามเปนการสวนตัว
เพื่อใหไมเสียเวลาผูถือหุนทานอื่น
น.ส.สรัชฌา อุดมจตุพร : ขอสอบถามเกี่ยวกับการควบรวบบริษัท RRC และ ATC ในกรณีที่ควบรวม 2

ผูถือหุน

บริษัทเขาดวยกันแลว ราคาหุนบริษัทใหม จะประมาณเทาไร และหุน บริษัท
ใหมจะเขาตลาดหลักทรัพยเมื่อไร

กรรมการผูจัดการใหญ : ราคาที่คาดไวจะออกมาประมาณ 45 บาท เขาตลาดหลักทรัพยฯ คาดวานาจะ
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2550 หรือตนมกราคม 2551 โดยตองหยุด trade
7 วัน
นายพิทักษ เพชราชัย : ขอสอบถามขอขอมูลเพิ่มเติมจากงาน Thailand Focus ในแตละวันมีจาํ นวน
ผูถือหุน
Fund Manager เขามาเยีย่ มชม ปตท. กี่ราย และขอทราบคําถามที่เขาถาม และ
ขอมูลที่ ปตท. ตอบที่เปนประโยชนแกผูลงทุน ขอใหขอมูลดวย
นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

ผมขอเรียนดังนี้
- งาน Thailand Focus เปนเพียงสวนเดียวในเนื่องจากปหนึง่ ๆ ปตท. ตองพบ
กับนักลงทุนเยอะมาก อยางเชน วันจันทรนี้จะไปที่ฮองกง อยางนอยๆ ทุกครั้ง
ที่ไปถัวเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 9 ราย – 10 ราย และก็มพี บกันในหองใหญ
รวมแลวเกือบ 100 ราย จากนั้นก็จะไปนิวยอรค เพราะฉะนั้นปหนึ่งเจอเยอะ
มากเลย ความเปนหวงของเขาไมมีอะไร เขามองประเทศไทยในลักษณะที่วา
1) เมืองไทยวันนี้ธุรกิจที่เปนบริษัทสวนใหญหนี้นอย แตวาลงทุนนอยไปนิด
หนึ่ง และ 2) สถานการณการเมืองเปนอยางไร เขาจะไมหวงเรื่องความ
เขมแข็งบริษัทแตหว งวาเรื่องการเมืองมันจะเปนอยางไร และการลงทุนขั้น
ตอไปจะเปนอยางไร สิ่งที่ตอบเขาก็คือ วันนี้ ปตท. เขมแข็ง งบการเงิน หรือ
ฐานะของบริษทั ในเครือเทียบไดกับตางชาติที่เขมแข็ง
- เรื่องที่ 2 การเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทุกอยางก็คอยเปนคอยไป แลวการ
ตัดสินใจในการลงทุนก็จะมีตอไป ทางภาครัฐก็สนับสนุนใหมกี ารลงทุน
ปตท.มีความชัดเจนในประเทศ และสําหรับการลงทุนตางประเทศก็มองดวย
ความรอบคอบแลวจึงจะลงทุน

นายพรเทพ :
เลิศวัฒนานุกูล
ผูถือหุน

ขอสอบถามคุณประเสริฐฯ เกี่ยวกับวิสัยทัศนที่แสดงตอคณะกรรมการ
สรรหาฯ ผูถือหุนอยากฟงวิสัยทัศนของทานวาทานจะนําบริษัท ปตท. ไปอีก
เทาไร หรืออยางไร วิสัยทัศนในชวงนี้ และในอนาคตขางหนา โลกแหงภาวะ
วิกฤตน้ํามัน ปญหานี้ อยากใหทานแสดงความมั่นใจตอผูถ ือหุนดวย
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กรรมการผูจัดการใหญ : ขอเรียนใหทราบสั้นๆ ดังนี้
ปตท. จะเปนบริษัทไทยขามชาติ ก็คือเปน Thai Premier Multi-National
Company ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่เราไดพูดมา คือวิสัยทัศนที่จะเดินไป 4 ป
ขางหนา เนื่องจากวาผมเปนผูบริหารเดิมที่มารับผิดชอบงานตอ เพราะฉะนั้น
ไมมีอะไรเปลีย่ นไปจากแนวทางที่ดําเนินการมาก เราจะตอยอดในการทีจ่ ะ
ขามไปเปนบริษัทไทยขามชาติ และก็มีเปาหมาย หลักๆ วา ตัว ปตท. เองจะมี
Market Cap ประมาณหนึ่งลานลานบาทขึ้นไป วันนี้ประมาณแปดแสนกวา
แลว โดยรอยละ 20 ของ Revenue ของ 1.2 ลานลาน – 1.3 ลานลาน จะมาจาก
ตางประเทศ แลวก็ยังเปนบริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่ดี เนนในเรื่องของ
ธรรมาภิบาล การรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ก็คือเปนรูปสามเหลี่ยม มี
High Performance Organization มีฐานขางลาง 2 ตัว คือเรื่อง CG กับ CSR
เพื่อจะใหมกี ารเจริญเติบโตอยางยั่งยืน แตสิ่งที่ผมไดเรียนคณะกรรมการสรร
หาไวก็คือเรื่องทาทายที่เราจะทําใน 4 ปขางหนา นอกจากการทําองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงเรื่อง CG กับ CSR และ
ขยายไปตางประเทศอยางทีไ่ ดเรียนไปแลว สิ่งที่เปนเรือ่ งทาทายคือเรื่องการ
พัฒนาคน เพราะวาทีมผูบริหารระดับสูงสวนใหญใน 4 ปขางหนาก็จะเกษียณ
ไป โดยทยอยเกษียณไป เพราะฉะนัน้ ปตท. จึงตองสรางทีมใหมขึ้นมารองรับ
ทยอยเขามารับชวงตอ
นายจักรพันธ แซลี่ :
ผูถือหุน :

ผมขอถามตัวเลขในรายงานการประชุม เปนตัวเลขของ ปตท. สผ จายเงิน
ปนผลใหกับ ปตท. ในรายงานประจําป 2548 หนา 149 ในงบเฉพาะ เขียน
ตัวเลข 6,293.59 ลานบาท แตรายงานประจําป 2549 หนา 163 ในงบเฉพาะ
ป 2548 เขียนวา 3,904.67 ลานบาท ไมทราบวาตัวเลข 2 ตัวดังกลาวผิดพลาด
อยางไร ขอใหบันทึกในรายงานดวยวาตัวที่ถูกตองคือตัวไหน

นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

ขอขอบคุณที่ชวยดูอยางละเอียด เหตุที่มันเกิดขึ้นก็เพราะวา ปตท. สผ. ไดเริ่ม
นโยบายในการจายเงินปนผล ระหวางกาลขึ้นในป 2548 เพราะฉะนั้น การเก็บ
รายละเอียดประกอบขึ้นมา ก็เลยเก็บขอมูลขาดไป ปหนึง่ ถูก ปหนึ่งผิด
แตไมมีผลตองบกําไรขาดทุน เปนการเปดเผยและใสเขาไปวารับเงินปนผล
เทาไหร เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ถูกตองคือ 6,293.59 ลานบาท

นายจักรพันธ แซลี่ :
ผูถือหุน

คําถามที่ 2 เงินปนผลระหวางกาลที่จะจาย 5 บาท ในปนี้เปนเงินปนผลที่เสีย
ภาษีในอัตราเทาไร

นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

ขอเรียนวา ตามที่ไดอธิบายไปแลว หากใชถัวเฉลี่ยรอยละ 16 ผูถือหุนก็จะ
บอกวาไมไดหรอก มันนอย ดังนัน้ ปตท. จึงมองไปเผือ่ อนาคตดวยวาจะได
กําไรจากกลองไหนบาง ประมาณวานาจะใกลเคียงที่รอยละ 25 ซึ่งความจริง
จะต่ํากวารอยละ 25 จึงตัดสินใจ ณ วันนีว้ า Rate ที่เผื่ออนาคตดวยคือประมาณ
รอยละ 25
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นายจักรพันธ แซลี่ :
ผูถือหุน

ขอเรียนถามเกีย่ วกับเอกสารหนังสือรับรองการหักเงินภาษี ณ ที่จายของเงิน
ปนผลที่จายไปตอนเดือนพฤษภาคม ในหนังสือรับรองที่จากการประชุมคราว
ที่แลว ที่จาย 2.50 มาจากภาษีรอยละ 50 ของภาษีปโตรเลียม และในหนังสือ
รับรองจะเขียนระบุไวในหมายเหตุขางลางวา 2.50 บาทนั้น เปนเงินปนผลที่
ปตท. ไดรับ จาก ปตท. สผ. ซึ่งปตท. สผ. เสียภาษีเงินไดปโตรเลียมในอัตรา
รอยละ 50 และ ปตท. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทําให
ผูถือหุนเขาใจผิดคิดวาตรงนี้ เอาไปเครดิตภาษีไมได เมื่อสักครูผมเดินไปเขา
หองน้ํา ก็โดนผูถือหุนทานอื่นมาบอกวา ทีผ่ มเสนอไปแทนที่จะไดเครดิตภาษี
เพิ่มขึ้น 1.67 บาท กลายเปนวาเหลือศูนยบาท เครดิตไมได ผมคิดวาตรงนี้ตอง
แกไขความเขาใจตอผูถือหุนทุกคนวา ตรงนั้นเอาไปเครดิตไดรอยละ 50
จริง ๆ

นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

ขอเรียนอีกครัง้ วา ที่เขียนในวันนั้นเขียนตามขอเท็จจริงเปนไปตามความ
ถูกตอง และตามกฎหมาย ทัง้ นี้ คาดวาจะไดคําตอบเร็วๆ นี้ และอยางที่เรียน
ตั้งแตตนวานาจะเปนคําตอบที่ดี และหลังจากนั้นเราจะแจงไปอีกครั้งหนึ่งวา
คําตอบคืออะไร ทานจะไดใชเอกสารดังกลาวดวยความถูกตองและสบายใจ

นายจักรพันธ แซลี่ :
ผูถือหุน

ผมดูมาจากเอกสารเวลาที่ไดรับของ ปตท.สผ. จะเขียนไวในหมายเหตุ
ขางลาง วา ใหผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา เอาเงินจํานวนนี้เอาไปเครดิตภาษี
ในอัตรา 50 สวน หารดวย 100 - 50 คือ 1 เทา ซึ่งระบุขอความดังกลาวทําให
ผูถือหุนเขาใจชัดเจน

นายพิชัย ชุณหวชิร :
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินและบัญชี
องคกร

ผมเรียนดังนี้ การเขียนอยางนั้นก็ดี เนื่องจาก ปตท. สผ. เปนธุรกิจที่ไมได
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายแพงและพาณิชย แต เปนธุรกิจที่ไดรับตาม
สัมปทาน (Petroleum Act ) มีฝรั่งมาทํางานอยูดว ย เพราะฉะนัน้ การจายเงิน
ปนผลของเขา ภาษีเขาก็หักรอยละ 50 และยังแถมมีภาษีไมเหมือนชาวบานเขา
อีก เขาเรียกวา คา Royalty ในสวนของ ปตท. การจายก็อยากจะใหมั่นใจ แลว
การที่ ปตท. ไดดําเนินการไปเพื่อตองการเคลียรใหกับ ปตท.สผ. ดวย
เพราะฉะนั้น การสอบถามกรมสรรพากรก็เพื่อใหผูถือหุน ทั้ง 2 บริษัทตอไป
จะไดสบายใจวา ทั้งหมดไดมีบันทึกถูกตองแลว
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 หาอยูวา
นายพิทักษ เพชราชัย : ขอเรียนถามวา ปตท. สงเสริมเรื่องการติดตั้ง NGV ซึ่งขณะนี้ผูใชมีปญ
ผูถือหุน
ถังหนักมากซึง่ เปลืองคาใชจา ย และการบรรจุกาซ NGV วิ่งไดประมาณ100
กวากิโลเมตรตอถังทําใหผูใชตองเขาไปเติมบอยๆ เปนสวนที่จะทําใหเสียเวลา
และเกิดคาใชจาย ปญหา 2-3 จุดนี้ ในอนาคต ปตท. จะสามารถแกไขปญหา
การบรรจุกาซไดมากกวานีห้ รือไม และน้ําหนักของถังจะทําใหเบากวานี้ได
หรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ : ขอเรียนวาในอนาคตถัง NGV ก็ควรใหญขนึ้ และเบาลง เปนปญหาที่เราทราบ
ขณะนี้ทางธุรกิจกาซฯ กําลังพิจารณาถังรุนใหมที่ใหญ เบา และราคาไมแพง
รวมทั้งเพิ่มสถานีบริการใหมากขึ้น ถังบรรจุขนาดใหญขนึ้ ใหสามารถบรรจุ
กาซใหสามารถวิ่งไดประมาณ 200 กิโลเมตร แตคงยังไมเทากับน้ํามันที่วิ่งได
ประมาณ 3 – 4 รอยกิโลเมตรตอถัง ซึ่งเทคโนโลยีปจจุบันทําไดแลวแตราคา
ยังแพง และพยายามใหเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทย อาจจะทําใหราคา
ถูกลง ขณะนีก้ ําลังประสานอยูและขอรับขอเสนอแนะของทาน
ประธาน :

ขอเรียนเพิ่มเติมวาในขณะนี้ ในแงของนโยบายกําลังขยายอยู แตวาอยางไรก็
ตามในสวนรายละเอียดสอบถามไดจากผูรบั ผิดชอบโดยตรงจะดีกวา

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ :
บํารุงพฤกษ
ผูถือหุน

ขอเรียนวา ปจจุบันรถที่ติดตัง้ NGV สามารถวิ่งถึง 300 กิโลเมตริโดยมีบริษัท
เดมเลอร เบนซ เอารถที่ทําการติดตั้งมาจากโรงงานเยอรมันตั้งแสดงใหคนดู
แตราคาแพง กรรมการควรไปดูงานและรีบดําเนินการใหประชาชนไดรับ
ประโยชนตอไป

ประธาน :

ขณะนี้มีขายแลวเปนรถ เบนซ E220 ที่เขียนวา NGT ปตท.จะมีอยูประมาณ 20
คัน เราทราบอยู แตอยางไรก็ตาม เรื่องปญหาของถัง คือรถที่จะมาติดตัง้ ถัง
ภายหลัง ถังยังหนักมาก อยางไรก็ตาม ความหนักของถัง ปญหาการเปลี่ยน
ถัง แตในเรื่องของราคา ตนทุนการใชจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 40
ของการใชน้ํามัน เพราะฉะนั้น มันก็คุมแตตองเติมบอยหนอย
ในนามของ ปตท. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน
ขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ และขอ
ประกาศปดการประชุมวิสามัญฯ ในวันนี้ และขอใหผูถือหุนกรุณาสง
แบบสอบถามกับเจาหนาที่ทางดานหนาหองประชุมดวย
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ปดประชุม : เวลา 11.35 น.
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. แลว ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
เพิ่มขึ้นเปน 1,250 ราย โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง เพิ่มขึน้ เปน 1,019 ราย และโดยการมอบฉันทะ
เพิ่มขึ้นเปน 231 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทงั้ สิ้น 2,512,255,139 หุน คิดเปนรอยละ 89.55 ของ
จํานวนหุนทีจ่ าํ หนายไดแลวทั้งหมด
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- ลงนามแลว (นายพรชัย รุจิประภา )
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