ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2080/2019
12 เมษายน 2562
เรื่อง ขอนําสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง มาดวย สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ไดจัดเตรียม
รายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุนประจําป 2562 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยไดเผยแพร
บนเว็บไซตเมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2562 เรียบรอยแลว
ปตท.สผ. จึงขอนํ าสงรายงานการประชุม สามัญ ผูถ ือ หุน ฯ ตามสิ่ง ที ่สง มาดว ย
หากทานมีขอแกไขหรือขอทักทวงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกลาว กรุณาแจงให ปตท.สผ. ทราบภายใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อ ปตท.สผ. จะไดรวบรวมมาพิจารณาตอไป หากไมมีขอแกไขหรือขอทักทวงใด ๆ
ปตท.สผ. ถือวาทานไดรับรองรายงานการประชุมนี้แลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษทั
โทร. 0 2537 4749

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
วันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว
(ฝงพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
---------------------------บรรยากาศกอนเปดการประชุม
ปตท.สผ. ไดจัดใหผูมาประชุมไดรับชมวิดีโอเรื่องการสงเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวของกับ
การประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผูถือหุน 9 ขอ ออกโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพื่อใหผูมาประชุมไดรับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน บทบาท และหนาที่ของตน
ในการประชุ ม และได ช มวี ดิ ทั ศ น เ กี่ ย วกั บ ระบบทางหนีไ ฟของหอ งประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มความพรอม
ดานความปลอดภัยของผูมาประชุม
เปดประชุมเวลา
14.00 น.
นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมตามขอบังคับ
ของ ปตท.สผ. แจงใหผูมาประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,340 คน ผูรับมอบฉันทะ
จํานวน 514 คน รวมเปนจํานวนผูมาประชุม 1,854 คน เทากับจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 4,464 ราย เทากับ
3,282,627,891 หุ น หรื อ ร อ ยละ 82.6862 ของจํ า นวนหุน ที่จํ า หนา ยได ทั้ง หมด ครบเป น องค ป ระชุม
ตามขอบังคับของ ปตท.สผ. จึงไดเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยมีผูเขาประชุม ดังนี้
กรรมการที่เขาประชุม
1. นายปรัชญา
ภิญญาวัธน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2. นายอัชพร
จารุจินดา
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
3. นายชาญศิลป
ตรีนุชกร
กรรมการ
4. พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล
รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
5. นายบัณฑิต
เอื้ออาภรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
6. นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
7. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
8. นายพชร
อนันตศิลป
กรรมการ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
9. นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
10. นายเดชาภิวฒ
ั น ณ สงขลา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายวิรัตน
เอื้อนฤมิต
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
12. นายปติพนั ธ
เทพปฏิมากรณ
กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2 -/ 13. นายทวารัฐ ...
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13. นายทวารัฐ
14. พลตรี นิมติ ต

สูตะบุตร
สุวรรณรัฐ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายพงศธร
ทวีสนิ
กรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
16. นางประณต
ติราศัย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(กรรมการทั้งหมด 15 ทานเขารวมประชุมครบทุกทานคิดเปนสัดสวนรอยละ 100)
ผูบริหารที่เขาประชุม
1. นายวุฒิพล
ทวมภูมิงาม
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมงานโครงการผลิต
และบริหารซัพพลายเชน
2. นายสัมฤทธิ์
สําเนียง
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงินและการบัญชี
3. นายมนตรี
ลาวัลยชัยกุล
รองกรรมการผู จั ด การใหญ กลุ ม งานกลยุ ท ธ แ ละ
พัฒนาธุรกิจ
4. นายกนก
อินทรวิจิตร
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานธรณีศาสตรและ
การสํารวจ
5. นายชยงค
บริสุทธิ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู จั ด การใหญ กลุ ม งานบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจและองคกร และรักษาการ ผูจัดการอาวุโส
ศูนยความเปนเลิศดานดิจิทัล
6. นายสุขสันต
องควิเศษ
รั ก ษาการ รองกรรมการผู จั ด การใหญ กลุ ม งาน
วิศวกรรมศาสตร การพัฒนา และปฏิบัติการหลุมเจาะ
7. นางนาถฤดี
โฆสิตาภัย
รักษาการ รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานกิจการองคกร
และกํากับการปฏิบัติตามนโยบาย
8. นางณัฏ
โลหสุวรรณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กิจการองคกรทั่วไปและ
พิธีการ
9. นางสาวลดาวัลย เสียมหาญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกฎหมาย
10. นางสุจินดา
พลอยมนตรี
ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การใหญ สายงานทรั พ ยากร
บุคคล และรักษาการ ผูจัดการอาวุโส ฝายปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
11. นางสาวคณิตา
ศาศวัตายุ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ มอบหมายใหปฏิบัติงาน
ในตํ า แหน ง Project Head, Asset Transition Project
กลุมงานวิศวกรรมศาสตร การพัฒนา และปฏิบัติการ
หลุมเจาะ และรักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานโครงการพัฒนา และรักษาการ ผูจัดการอาวุโส
โครงการพัฒนาเอ็ม 3
12. นายนภสิทธิ์
ชัยวรรณคุปต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ โครงการผลิตนอกชายฝง –
ประเทศไทย กลุมโครงการผลิต
- 3 -/ 13. นายกิจชัย ...
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13. นายกิจชัย
14. นายดิษฐพล

ปติวิวัฒน
สุทธิโอสถ

15. นางสาวญาณินี
16. นายยงสิทธิ์

วจีประทับจิต
โฆษวิฑิตกุล

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกลยุทธองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานตรวจสอบ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท และรั ก ษาการ ผู ช ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายงานเลขานุการบริษัท

ผูสอบบัญชีที่เขาประชุม
1. นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน
2. นายประวิทย
ตันตราจินต
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
3. นางสุนทรี
ตะเพียนทอง
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ
4. นางภาวินี
วงศศิลปไพศาล
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ
5. นางศุภสุตา
ชุติมาวงศ
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติการ
ปตท.สผ. ได จั ด ให มี ผู ทํ า หน า ที่ เ ป น คนกลาง เป น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายที่ เ ป น อิ ส ระ
จากภายนอก 1 คน คือ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด
และพยานการนับคะแนน 2 คน เปนที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระภายนอก 1 คน จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน
และพารทเนอรส จํากัด และตัวแทนผูถือหุนอีก 1 คน มารวมเปนพยานที่โตะดานหนาของหองประชุม ดังนี้
1. นางสาวพิมพขวัญ ทรัพยประเสริฐ
ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางปราณี
สุภากิจ
ผูถือหุน
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม ประธานฯ ให น างประณต ติ ร าศั ย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงใหแกผูมาประชุม ดังนี้
1. การประชุมจะดําเนินการตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
โดยมีการนําเสนอขอมูลประกอบระเบียบวาระและเปดโอกาสใหผูมาประชุมเสนอความเห็นหรือคําถาม
ในระเบี ย บวาระนั้ น ๆ ผู ม าประชุ ม ท า นใดจะเสนอความเห็ น หรื อ คํ า ถามให ย กมื อ ขึ้ น มี เ จ า หน า ที่
อํานวยความสะดวกให และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต หรือเรียกชื่อตามลําดับคิว จึงใหเสนอความเห็น
หรือคําถามไดที่ไมโครโฟนที่ตั้งไวในแตละจุด และขอใหแจงชื่อใหที่ประชุมทราบกอนดวย หากจะเสนอ
หรือถามเรื่องอื่นของบริษัท ขอใหเสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระที่ 7 แลว
2. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอใหเสนอใหตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ
และกระชับเพื่อใหการประชุมมีประสิทธิภาพ และไมเสียเวลาการประชุมของสวนรวม โดย ปตท.สผ.
ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการที่เหมาะสม
3. การลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย
โดยขอให ผู ม าประชุ ม ที่ ต อ งการลงคะแนน ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง กรุ ณ าทํ า เครื่ อ งหมายใน
บัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ประจําพื้นที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากทาน บัตรลงคะแนน
ที่เจาหนาที่นับคะแนนประจําพื้นที่ไดรับภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนในแตละระเบียบวาระแลว
จะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวยเทานั้น
4. การนับคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ เจาหนาที่จะนําคะแนนไมเห็นดวย
และงดออกเสียง ตามที่ผูมาประชุมไดลงคะแนนไวในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถามี)
ในแตละระเบียบวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเปน
คะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้น
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5. การนับผลการลงคะแนนแบงเปน 2 ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ไดแก
5.1 ระเบียบวาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแก ระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และระเบียบวาระที่ 6 ปตท.สผ.
จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไมรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย
5.2 ระเบียบวาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม ได แ ก ระเบี ย บวาระที่ 5 ปตท.สผ.จะคํ า นวณ
ฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
6. ปตท.สผ. ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยกรณีที่
ไมไดระบุไววาลงคะแนนเสียงเชนไร และผูรับมอบฉันทะไมไดยืนยันวาลงคะแนนเสียงอยางไร ปตท.สผ.
จะถือเปนการงดออกเสียง
7. สํ า หรั บ กรณี ที่ ถื อ เป น บั ต รเสี ย หมายถึ ง กรณี ที่ แ สดงเจตนาไม ชั ด เจนลงใน
บัตรลงคะแนน เชน ลงคะแนนเสียงเกินกวาหนึ่งชอง หรือกรณีที่มีการขีดฆาในบัตรลงคะแนนโดยไมลงชื่อ
กํากับบริเวณที่ขีดฆานั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวนในกรณีคัสโตเดียน) เปนตน
8. เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแลว จะประกาศผลใหที่ประชุมทราบในระเบียบวาระ
ถัดไป โดยแบงเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ
ของผูถือหุนตามมติที่ตองใช ทั้งนี้ อาจมีผูถือหุนและจํานวนคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระไมเทากัน
เนื่องจากอาจมีผูที่มาประชุมบางทานออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม และสําหรับระเบียบวาระ
เลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเปนรายบุคคล
9. ก อ นออกจากหอ งประชุม ขอใหผู ม าประชุม ทุ ก ทา นกรุ ณ าส ง บั ต รลงคะแนน
ที่เหลืออยูทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อใชประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่อง
การเลือกตั้งกรรมการ
ประธานฯ ได แ จ ง ว า ปตท.สผ. ได ป ระกาศผ า นระบบข า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย เว็บไซตของ ปตท.สผ. และในหนังสือพิมพ เชิญใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ
สมควรจะรวมบรรจุ เ ปน ระเบี ย บวาระในการประชุม รวมถึ ง การเสนอชื่ อ ผูที่มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
และสอดคลองตามหลักเกณฑของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเปนกรรมการในระหวางวันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่
17 ธันวาคม 2561 แตไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ ตอ ปตท.สผ. รวมถึงแจงใหผูถือหุน
สงคําถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือขอมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ลวงหนากอนประชุมดวย
ซึ่งมีผูถือหุนเสนอคําถามมาลวงหนา และ ปตท.สผ. ไดตอบคําถามเบื้องตนไปแลว และนํามาสรุป
ตอบแตละคําถามไวภายใตระเบียบวาระที่เกี่ยวของเพื่อใหผูถือหุนทุกทานไดรับทราบ
จากนั้น ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดเผยแพรบนเว็บไซต
ใหผูถือหุนทราบตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 และไดจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนาตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม
2562 แลว ทั้งนี้ ขอมูลที่นําเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ไดจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่แปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติที่มาประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 :
รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562
ประธานฯ ไดขอใหนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(CEO) นําเสนอตอที่ประชุม โดย CEO รายงานวา ปตท.สผ. ไดสรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน
ประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดตาง ๆ ในรายงานประจําป
และรายงานความยั่งยืนประจําป 2561 ที่แจกใหผูถือหุนแลว และนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ประจําป 2561 กับแผนงานประจําป 2562 ในรูปแบบวีดิทัศนความยาวประมาณ 9 นาที ใหที่ประชุม
ไดรับทราบ
เมื่ อ จบการนํ า เสนอวี ดิ ทั ศ น แ ล ว ประธานฯ แจ ง ว า เนื่ อ งจากระเบี ย บวาระที่ 1
มีความเกี่ยวโยงกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จึงขอให CEO นําเสนอระเบียบวาระที่ 2 ใหแลวเสร็จกอน จากนั้นจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม
รายละเอียดตอไป และเนื่องดวยระเบียบวาระที่ 1 เปนเรื่องเสนอเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลผลการ
ดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562 จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ไดขอใหนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(CEO) นําเสนองบการเงินประจําป 2561 ตอที่ประชุม โดย CEO แจงวา ตามที่ทานผูถือหุนไดรับชมวีดิทัศน
ผลการดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562 แลวนั้น ขอสรุปสาระสําคัญของภาพรวม
กลยุทธและแผนงานของ ปตท.สผ. ดังนี้
ในป 2561 ปตท.สผ. มุงมั่นดําเนินธุรกิจเพื่อสรางการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
ตามแผนกลยุทธที่เนนการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญ (Coming Home Strategy)
ความสํ า เร็ จที่ สํ า คั ญ คื อ การเข า ซื้ อสั ด สว นการลงทุน เพิ่ม เติ ม รอ ยละ 22.2222 ในโครงการบงกช
และการชนะการประมูลแหลงบงกชและเอราวัณ แหลงปโตรเลียมในอาวไทย ที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญของ
ประเทศ โดยไดมีการลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ความสําเร็จดังกลาว
สงผลให ปตท.สผ. สามารถเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมอยางมีนัยสําคัญ และสามารถรักษาระดับการผลิต
ใหเกิดความตอเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ
ในการดําเนินการ ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับความสามารถในการทํากําไรและสราง
ผลตอบแทนใหผูถือหุน โดยใหความสนใจในการเขาซื้อกิจการและลงทุนในโครงการผลิตหรือใกลผลิต
และไดลงทุนตอเนื่องในไตรมาสแรกของป 2562 ไดเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพิ่มในโครงการสินภูฮอม
และไดเขาซื้อหุนบริษัท Murphy ที่ถือสัดสวนการลงทุน 6 แปลง ทั้งในระยะการผลิต การพัฒนา และสํารวจ
โดย Murphy เปนผูผลิตน้ํามันและกาซมากเปนอันดับหา และถือครอง Recoverable Resources มากเปน
อันดับสามในมาเลเซีย การเขาซื้อครั้งนี้ทําใหปริมาณการผลิตของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 – 100,000
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน และสรางกระแสเงินสดไดทันที
ในรอบป 2561 ปตท.สผ. ประสบความสําเร็จในการประมูลแปลงสํารวจรวม 6 แปลง
ทั้งในพื้นที่ที่ ปตท.สผ. มีความคุนเคย คือ มาเลเซีย 2 แปลง และรวมมือกับ Strategic Partners ที่เปน
บริ ษั ท น้ํ า มั น ชั้ น นํ า ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญระดั บ โลก ในพื้ น ที่ Mexico และ UAE ประเทศละ 2 แปลง
เพื่อเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมในระยะยาว
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จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปตท.สผ.
ไดเตรียมความพรอมใหกับองคกร โดยไดปรับโครงสรางองคกร รูปแบบวิธีการทํางาน และการพัฒนา
บุคลากร พรอมทั้งนําเทคโนโลยีตาง ๆ เชน AI & Robotics เขามาปรับใชในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
รวมถึงลูทางการตอยอดธุรกิจตอเนื่อง เชน Gas to Power / LNG และโอกาสในธุรกิจใหม ๆ
ในสวนของระเบียบวาระการอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
CEO รายงานดังนี้
ปริมาณการขายผลิตภัณฑในป 2561 คิดเปนจํานวน 305,522 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ตอวัน เพิ่มขึ้น 6,316 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือรอยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีปริมาณ
การขายผลิตภัณฑ 299,206 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน สวนใหญจากการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้น
รอยละ 22.2222 ในโครงการบงกช และผูซื้อเรียกรับกาซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในโครงการคอนแทร็ค 4
และโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในป 2561 เทากับ 46.66 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 39.2 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบ เปนไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก สงผลใหรายไดจากการขาย
ในป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560
รายไดรวมในป 2561 มีจํานวน 5,459 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 936 ลานดอลลารสหรัฐ
หรือรอยละ 21 เมื่อเทียบกับรายไดรวมของป 2560 ที่มีจํานวน 4,523 ลานดอลลารสหรัฐ โดยหลักมาจาก
รายไดจากการขายและรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิ่มขึ้น
สําหรับผลการดําเนินงานในป 2561 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรจากการดําเนินงานปกติ
1,215 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 379 ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีกําไร
836 ลานดอลลารสหรัฐ กําไรที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก
ในขณะที่คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม รวมทั้งภาษีจากกําไรปโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามรายได
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น สวนใหญเปนผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการตาง ๆ
สํา หรับขาดทุนจากรายการที่ไม ใชการดําเนินงานปกติในป 2561 จํา นวน 95 ลา น
ดอลลารส หรั ฐ ขาดทุ นลดลง 147 ลา นดอลลารสหรัฐ หรื อรอยละ 61 เมื่อเปรีย บเทียบกั บป 2560
ที่ขาดทุน 242 ลานดอลลารสหรัฐ เกิดจาก 3 รายการหลัก ๆ คือ
1. ในป 2560 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 558 ลานดอลลาร
สหรัฐในโครงการมาเรียนา ออยล แซนด ประเทศแคนาดา เนื่องจากการตัดสินใจปรับแผนการพัฒนา
และเลื่อนการตัดสินใจเพื่อพัฒนาโครงการ (FID) ในขณะที่ในป 2561 ไมมีการรับรูขาดทุนจากรายการ
ดอยคาของสินทรัพย
2. ในป 2561 มีคาใชจายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจากการรับรูผลประโยชนทางภาษีลดลง
ในป 2561 เนื่องจากคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในป 2561 แข็งคานอยกวา ป 2560
(ป 2561 แข็งคาขึ้น 0.23 บาทตอดอลลารสหรัฐ: ป 2560 แข็งคาขึ้น 3.15 บาทตอดอลลารสหรัฐ)
3. รวมทั้งมีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยในแหลงมอนทาราในป 2561
ทั้งนี้ การรับรูขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติเหลานี้ สวนใหญเปนการรับรู
ทางบัญชี ไมมีผลตอกระแสเงินสดของบริษัท
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สรุปในป 2561 ปตท.สผ. มีกําไรสุทธิ 1,120 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนกําไร 0.27
ดอลลารสหรัฐตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีกําไรสุทธิ 594 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนกําไร
0.13 ดอลลารสหรัฐตอหุน
สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย
รวมทั้งสิ้น 19,571 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 351 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ณ สิ้นป 2560 ที่มีสินทรัพยรวมจํานวน 19,220 ลานดอลลารสหรัฐ สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
จากการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช รวมทั้งการลงทุนเพิ่มในโครงการอื่น ๆ โดยหลักจาก
โครงการเอส1 และโครงการซอติกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 7,551 ลานดอลลารสหรัฐ
ลดลง 152 ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2560 ที่มีหนี้สินรวมจํานวน 7,703 ลาน
ดอลลารสหรัฐ สวนใหญเกิดจากการจายคืนหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว ในขณะที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก
สิ่งตอบแทนที่ จะตองจายในอนาคตจากการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช รวมถึง
คาภาษีเงินไดคางจาย
สวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2561 มีจํานวน 12,020 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 503 ลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 4 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2560 ซึ่งมีสวนของผูถือหุน 11,517 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยหลักมาจากกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีการจายเงินปนผล
ในป 2561 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.16 เทา และอัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุนอยูที่ ติดลบ 0.17 เทา ลดลงจากป 2560 เนื่องจากมีการคืนหุนกูและเงินกูระยะยาว
แสดงถึงโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรงและมั่นคงของ ปตท.สผ. พรอมรองรับโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มเติม
ตามกลยุทธของ ปตท.สผ.
นอกเหนื อ ไปจากผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ที่ เ ข ม แข็ ง แล ว ในส ว นของ
การบริหารจัดการ ปตท.สผ. ยังไดรับรางวัลตาง ๆ หลายรางวัล แสดงถึงการไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนผลจากการบริหารจัดการที่เปนระบบโปรงใสและมีมาตรฐาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมถึงมาตรการการตอตานคอรรัปชัน โดยในป 2561 ปตท.สผ. ไดมี
การเน น ย้ํ า ในเรื่ อ งการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (CG&BE) และได สื่ อ สารไปยั ง
คูคาและผูรวมทุนวา ปตท.สผ. ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจบนหลักการ CG&BE ดวย และจัดทํา E-Learning
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกันคอรรัปชันของ ปตท.สผ. กับคูคาทุกรายดวย ปตท.สผ.ไดรับคัดเลือก
ใหเปนสมาชิก DJSI ในกลุมธุรกิจน้ํามันและกาซตอเนื่องเปนปที่ 5 ไดรางวัล ASEAN CG Scorecard
และรางวัลดาน CSR อีกหลายรางวัล ตลอดจนการไดรับรางวัลองคกรโปรงใสจาก ปปช.
จากนั้น ประธานฯ ไดขอให CEO แจงใหผูถือหุนรับทราบคําถามที่ผูถือหุนสอบถามมา
ลวงหนา และ ปตท.สผ. ไดตอบคําถามเบื้องตนไปดวยแลว เพื่อใหที่ประชุมรับทราบดวยตอไป
 CEO ไดแจงวา นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน ไดสงคําถามในเรื่องเกี่ยวกับ
การเขาประมูลแหลงสัมปทานบงกชและแหลงเอราวัณมาลวงหนาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) ขอเสนอดานราคาและผลประโยชนตอบแทนใหรัฐ รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจ
ในการชนะการประมูล
(2) Net Profit Margin, EBITDA Margin
(3) โครงสรางราคาและกําไรของแหลงเอราวัณและบงกชภายใตระบบ PSC
และระบบสัมปทาน
(4) ความจําเปนในการลงทุนเพิ่มเติมในทั้งสองแหลง
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ปตท.สผ. ไดตอบคําถามเบื้องตนตอผูถือหุน สรุปไดดังนี้
หลักเกณฑที่ภาครัฐใชพิจารณาตัดสินในการประมูลแหลงบงกชและเอราวัณ
ประกอบดวย 3 ประการหลัก ไดแก
(1) ราคากาซ ซึ่งใชคาคงที่ในสูตรราคาเปนตัวเลขในการประมูล
(2) รอยละของสวนแบงกําไรใหรัฐ (หลังหักคาใชจาย)
(3) เงินโบนัส
ราคากาซที่ 116 บาทตอลานบีทียู นั้นเปนตัวเลขคาคงที่ในสูตรราคา สวนราคา
ซื้อขายกาซที่แทจริงจะตองนําคาคงที่นี้ไปคํานวณตามสูตร ซึ่งมีปจจัยอื่น ๆ อีก ไดแก ราคาน้ํามันดิบ
อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีเงินเฟอคาครองชีพและอุตสาหกรรม เพื่อใหไดราคาซื้อขายกาซ ณ เวลานั้น ๆ
ดังนั้น จากสูตรราคาจึงมีความเปนไปไดที่ราคาซื้อขายกาซจะสูงหรือต่ํากวาคาคงที่ เชน ปตท.สผ. เริ่มผลิต
ในอีก 3 ปขางหนา หากราคาน้ํามันดิบอยูที่ประมาณ 60 – 80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จะคํานวณราคา
ซื้อขายกาซไดที่ประมาณ 130 – 150 บาทตอลานบีทียู
สํา หรับ การเสนอส วนแบ ง กําไรใหรัฐ (หลัง หัก คา ใชจ าย) เมื่ อเที ย บกับระบบ
สัมปทาน Thailand 1 ซึ่งรัฐไดสวนแบงประมาณรอยละ 60 – 65 ในขณะที่ระบบ PSC รัฐไดสวนแบงอยูที่
ประมาณรอยละ 80
ในการพิ จ ารณายื่น ข อ เสนอต อ รั ฐ ที่มี ผ ลทํ า ให ช นะการประมู ล นั้น เนื่ อ งจาก
ปตท.สผ. เห็นวากาซทั้ง 2 แหลงมีความสําคัญกับประเทศอยางยิ่ง การไดเปนผูดําเนินการในทั้งสองแหลง
ถือเปนการปฏิบัติตามภาระหนาที่ของ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมของประเทศ
ที่คํานึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังมองถึงโอกาสในการลดตนทุนที่เกิดจากการ synergy
โดยที่ ปตท.สผ. ไดพิจารณาถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ไดแก
(1) ภาครั ฐ ที่ ต อ งการเห็ น ความต อ เนื่ อ งจากการผลิ ต ก า ซเพื่ อ ไม ใ ห เ กิด
ผลกระทบตอการผลิตไฟฟา การสงรายไดใหรัฐทั้งในรูปของภาษีเงินได และคาภาคหลวง
(2) นักลงทุนและผูถือหุนรายยอย โดยยังคงใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม
บริษัทมีการเจริญเติบโต ทั้งอัตราการผลิต สัดสวนปริมาณสํารอง รวมถึงการลงทุนที่สามารถใชกระแสเงินสด
จากทั้งสองแหลงมาหมุนเวียนได โดยไมตองจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
(3) ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการที่สามารถประหยัดราคา
คาไฟตอหนวยไดถึง 17 สตางค อยางนอย 10 ป ซึ่งเปนผลมาจากการลดคาใชจายราคากาซใหประเทศ
ในระยะยาว 10 ปกวา 5 แสนลานบาท
ในการดําเนินการบริหารจัดการทั้งสองแหลงนั้น ปตท.สผ. สามารถทําใหเกิด synergy
ซึ่งจะทําใหเกิดการลดตนทุนไดมาก ดังนั้น จึงมั่นใจวาขอเสนอราคากาซที่ต่ําลงจากราคาปจจุบัน และสวนแบง
ที่เพิ่มใหรัฐจะไมมีผลกระทบตอกําไรของ ปตท.สผ. แตอยางใด
แมวาราคาขายกาซและสวนแบงใหรัฐจะลดลงรอยละ 30 – 40 แตผลกําไรจาก
โครงการบงกชและเอราวัณที่ ปตท.สผ. จะไดรับในระบบ PSC จะไมต่ํากวาที่เคยไดในระบบสัมปทาน
เนื่องจากจะมีการชดเชยกันดวยตนทุนที่ลดต่ําลงจากการ synergy และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70
จากทั้งสองแหลง ปจจุบันอัตราการผลิตจากแหลงบงกชประมาณ 870 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในอนาคต
อัตราการผลิตจากบงกชและเอราวัณประมาณ 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
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ในสวนอัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin) ที่ ปตท.สผ. จะไดจากระบบ PSC
มีความใกลเคียงกับระบบสัมปทาน มีเหตุผลหลักจาก (1) คาใชจายในการผลิตที่ลดลง และ (2) วิธีการรับรู
รายได ที่ ต า งกั น ของสองระบบ โดยระบบ PSC บริ ษั ท จะไม รั บ รู ร ายได ใ นส ว นผลผลิ ต ที่ เ ป น ของรัฐ
ในขณะที่ในระบบสัมปทานบริษัทจะรับรูรายไดจากผลผลิตทั้งหมด
ทั้งนี้ การลงทุนของสองแหลงนี้จะเปนการลงทุนเพื่อรักษาอัตราการผลิตใหตอเนื่อง
โดยจะมีการลงทุนในชวง 3 ป กอนเริ่ม PSC เพื่อการเตรียมความพรอม ซึ่งจะใชเงินประมาณ 400 – 500 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอแหลง และหลังจากที่ PSC มีผลบังคับใช การลงทุนของแหลงบงกชและเอราวัณจะใช
กระแสเงินสดของโครงการเอง โดยอยูที่ประมาณ 450 – 550 ลานดอลลารสหรัฐตอป และ 600 – 650 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอป ตามลําดับ
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดใหความสําคัญมากในการ
พิจารณาประมูลแหลงบงกชและเอราวัณ โดยเฉพาะแหลงบงกชซึ่งเปนแหลงรายไดสําคัญของบริษัท
หาก ปตท.สผ. ไมสามารถชนะการประมูลจะเปนความเสี่ยงที่ทําให ปตท.สผ. ไมสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
ในระยะยาว และในการพิจารณาขอเสนอประมูล คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดมุงเนนใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกภาคสวนไดประโยชน ตามที่ CEO ไดชี้แจงแลววา รัฐบาลจะไดรับประโยชนจากภาษีและสวนแบงกําไร
มากขึ้น ผูลงทุนจะไดรับผลประโยชนไมนอยลงกวาที่เคยไดรับ แมวา margin อาจลดลง แตถูกชดเชย
ดวยปริมาณการผลิตที่มากขึ้น และประชาชนจะไดใชไฟฟาในราคาที่ถูกลงดวย
ประธานฯ แจ ง ว า มี คํ า ถามเพิ่ ม เติ ม จากผู ถื อ หุ น ได แ ก นางอรุ ณี ฉายวิ ริ ย ะ และ
นางจันทร เศาภายน โดยสอบถามในประเด็นดังนี้
1. นางอรุณี ฉายวิริยะ สอบถามวา ปตท.สผ. มีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม เนื่องจาก
บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหญ ๆ เพิ่มเติม
2. นางจันทร เศาภายน สอบถาม ดังนี้
(1) จากการที่ ปตท.สผ. ประมูลแหลงเอราวัณและบงกชไดนั้น ปตท.สผ.
มีขอตกลงกับผูรับสัมปทานรายเดิมในเรื่องการรื้อถอนแทนผลิตตาง ๆ ทั้งในสวนที่จะตองสงมอบให ปตท.สผ.
และสวนที่จะตองดําเนินการในอนาคตหรือไม อยางไร
(2) จากขาวเรื่องกลุมกอการรายตอสูกับรัฐบาลประเทศโมซัมบิก เหตุการณ
เหลานั้นสงผลกระทบตอการผลิต LNG ในโครงการที่ ปตท.สผ. มีสัดสวนรวมทุนอยูดวยหรือไม และ
บริษัท Shell ในฐานะผูถือหุนใหญในโครงการไดดําเนินการอยางไรบาง
ประธานฯ ขอให CEO เปนผูตอบคําถามขางตนตอไป โดย CEO ไดชี้แจงดังนี้
ในประเด็นคําถามเรื่องการเพิ่มทุน ขอเรียนวา ในปจจุบัน ปตท.สผ.มีการขยาย
การลงทุน แตดวยเงินสดที่ ปตท.สผ. มีอยูในจํานวนประมาณ 4 พันลานดอลลารสหรัฐ และอัตราหนี้สินตอทุน
ที่ต่ํามาก 0.16 เทา ทําให ปตท.สผ. สามารถกูเงินเพิ่มเติมไดอีกประมาณ 4 พันลานดอลลารสหรัฐ
ปตท.สผ. จึงยังไมมีแผนจะเพิ่มทุนในชวงนี้แตอยางใด
สวนประเด็นเรื่องการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง (Decommissioning) ขอเรียนวาตามขอ
กฎหมายกําหนดใหผูรับสัมปทานรายเดิมมีหนาที่ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในสวนที่ไมสามารถใชประโยชน
ตอไปได สวนที่สามารถใชประโยชนตอไปจะถูกโอนใหรัฐ ปตท.สผ. และผูรวมทุน จึงมีหนาที่รับผิดชอบใน
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่รับโอนมาเพียงบางสวน ตามสัดสวนปริมาณสํารองปโตรเลียมที่เหลืออยูเทานั้น ในระบบ
แบงปนผลผลิต (PSC) ผูรับสัญญาจะตองหารือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) วาอุปกรณหรือแทนหลุม
ผลิตใดยังสามารถใชประโยชนไดหรือไมได ปจจุบัน ปตท.สผ. เริ่มหารือกับผูรับสัมปทานรายเดิมและอยู
ระหวางการพิจารณารวมกับ DMF ในการระบุอุปกรณหรือแทนผลิตที่ตองไดรับการรื้อถอน และใชประโยชน
ตอไป
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สําหรับประเด็นสุดทายในเรื่องสถานการณในประเทศโมซัมบิกนั้น ปตท.สผ.
ถื อ สั ด ส ว นร ว มทุ น ร อ ยละ 8.5 ในโครงการโมซั ม บิ ก โรวู ม า ออฟชอร แอเรี ย วั น โดยมี Anadarko
เปนผูดําเนินการ จากการติดตามขอมูลอยางใกลชิดทราบวา ประเทศโมซัมบิกมีเหตุการณกอการรายเปนระยะ
แตไมไดเปนการมุงโจมตีหรือมีเปาหมายในการโจมตีโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน แตอยางใด
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นทางผูดําเนินการไดระงับการเขาดําเนินการในพื้นที่เพื่อประสานงานกับรัฐบาลโมซัมบิก
ในการกําหนดมาตรการความปลอดภัย และปจจุบันผูดําเนินการไดเริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน สามารถสรุปสัญญาซื้อขายกาซ LNG ไดเพียงพอตอการ
พัฒนาแลว และ Anadarko ไดกําหนดที่จะประกาศ Final Investment Decision (FID) เพื่อเริ่มพัฒนา
โครงการในเร็วนี้ นับวาเปนขาวดีสําหรับ ปตท.สผ. เนื่องจากจะสามารถรับรูปริมาณสํารองปโตรเลียม
เพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ได
เมื่ อ จบการตอบคํ า ถามล ว งหน า ข า งต น แล ว ประธานฯ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น
สอบถามรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวขอบคุณสําหรับการตอบ
คําถามที่สอบถามมาลวงหนา และขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
(1) ราคากาซในปจจุบันอยูที่ระดับ 190 บาทตอลานบีทียู ราคาที่ ปตท.สผ.
ระบุในการประมูลแหลงบงกชอยูที่ 116 บาทตอลานบีทียู มีความแตกตางกันมาก หลังจากป 2565
EBITDA Margin ของ ปตท.สผ. จะเปนเทาใด ความสามารถในการทํากําไรของ ปตท.สผ. จะเปนอยางไร
และเห็นวากลยุทธ Coming Home strategy ไมใชทิศทางกลยุทธที่ถูกตอง
(2) ความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ในเรื่องของการขุดเจาะแลวไมพบปโตรเลียม
หรือพบแตไมเพียงพอตอการพัฒนาเชิงพาณิชยมีมากนอยเพียงใด
(3) การประกาศยกเลิกการใช High Sulfur Fuel Oil (HSFO) ของ International
Maritime Organization (IMO) โดยให ใช Low Sulfur Fuel Oil แทนจะส งผลกระทบต อราคาขายก าซของ
ปตท.สผ. ซึ่งมีการอางอิงกับ HSFO เพียงใด และ ปตท.สผ. คาดการณวาราคา HSFO จะมีทิศทางอยางไร
(4) ภาวะกาซ LNG ลนตลาดจากการลงทุนในโครงการ LNG จํานวนมาก
ในชวง 5 – 6 ป ที่ผานมา จะสงผลกระทบตอราคาขายกาซธรรมชาติในอนาคตหรือไม และราคา LNG
จากแหลงอื่น ๆ มีแนวโนมอยางไร
(5) จากการที่ ค า ใช จ า ยในเรื่ อ งการจั ด จ า งผู รั บ เหมาหรื อ ผู รั บ จ า งช ว ง
เพื่อใหบริการในกิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียมปรับลดลงตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงในชวง
3 – 4 ป ที่ผานมา ขอทราบวา ปตท.สผ. คาดการณวาคาใชจายดังกลาวในชวงป 2562 – 2563 จะมี
แนวโนมอยางไร
ประธานฯ ชี้ แจงเกี่ ยวกั บกลยุ ทธ Coming Home Strategy ว าจากการที่ ปตท.สผ.
ไดขยายการลงทุนออกไปยังภูมิภาคตาง ๆ ที่ผานมา โดยมีบางพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ไมประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน จึงมีการ Looked Back และวิเคราะหถึง Lesson Learned ที่ผานมาแลวเห็นวาจุดแข็งและ
ความเชี่ยวชาญของ ปตท.สผ. คือ พื้นที่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน เมียนมา
มาเลเซีย และพื้นที่ในบริเวณนี้ยังมีศักยภาพในการสํารวจพัฒนาเพิ่มเติม ประกอบกับการ Focused ในพื้นที่
สัมปทานบงกชและเอราวัณที่เปนพื้นที่หลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวากลยุทธ Coming Home Strategy
มีความเหมาะสมกับ ปตท.สผ. อยางไรก็ตาม ในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพสูง เชน ภูมิภาคตะวันออกกลาง ปตท.สผ.
ก็ใหความสนใจโดยจะใชกลยุทธรวมลงทุนกับ Strategic Partner ที่มีความชํานาญเปนหลัก สําหรับประเด็นเรื่อง
โครงสรางราคากาซจากการประมูลสัมปทานบงกชและเอราวัณ ขอใหนางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม กรรมการ
เปนผูชี้แจงตอไป
- 11 -/ นางสาวเพ็ญจันทร ...

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
วันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.
หนาที่ 11/27

นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ชี้แจงวา
(1) โครงสรางราคาภายใตระบบสัมปทาน (Concession) แบบเดิมและระบบ
แบงปนผลผลิต (PSC) มีวิธีการคํานวณคลายคลึงกัน ในระบบสัมปทานเมื่อเริ่มการพัฒนาแหลงจะเริ่มตน
คํานวณจากเงินลงทุนในการกอสรางแทนผลิตที่ตองใชเงินลงทุนสูง และคํานวณเปนผลตอบแทนกลับตาม
สูตรราคา สําหรับกรณี PSC สําหรับสัมปทานบงกชและเอราวัณซึ่งเปนโครงการเดิม แมวาราคาปรับลดลง
แตจํานวนเงินลงทุนเบื้องตนนอยกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแรกเริ่มภายใตระบบสัมปทาน
เนื่องจากเปนการรับโอนสินทรัพยมาบริหารจัดการตอจากผูรับสัมปทานรายเดิมซึ่งไดมีการลงทุนในการผลิต
สวนใหญไปแลว ทําใหตนทุนการดําเนินการทั้งหมดลดลงอยางมีนัยสําคัญ สงผลใหตนทุนตอหนวย
(Unit Cost) ลดลง ในขณะที่ระบบสัมปทาน การลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ จะถูกคํานวณเปนคาเสื่อมราคา
ในแตละหนวยที่ขายไดซึ่งจะคอนขางสูง
(2) ในการคํานวณสัดสวนของกําไรตอยอดขาย หรือ Profit margin ในระบบ
สัมปทานจะรับรูยอดขายทั้งหมดและหักคาใชจายตาง ๆ จะไดเปนกําไร ในขณะที่ระบบ PSC การรับรู
ยอดขายจะลดลงเนื่องจากมีการแบงปนผลผลิตบางสวนใหรัฐ ดังนั้น ยอดขายที่รับรูตั้งตนจะนอยกวา
ในระบบสัมปทาน แตตนทุนตอหนวยสําหรับระบบ PSC จะลดลง เมื่อคํานวณเปน EBITDA Margin
จึงไมแตกตางกันมากนักหรืออยูในระดับใกลเคียงกัน
(3) สําหรับภาพรวมของการทํากําไร เนื่องจาก ปตท.สผ. เปนองคกรมุงเนน
ความยั่งยืน คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน การแบงกําไรใหรัฐมากขึ้น ประชาชนไดใชไฟในราคาที่ถูกลง
อาจทําใหมี Profit Margin ลดลงเมื่อเทียบกับในระบบสัมปทาน อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. จะมีปริมาณการขาย
ที่เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากการที่ประมูลไดทั้ง 2 แปลง margin ที่หายไปจะถูกชดเชยโดยปริมาณ
การขายที่เพิ่มขึ้น และหากพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนการลงทุน หรือ Return On Capital Employed
(ROCE) จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากใชเงินลงทุนนอยลง
จากนั้น CEO ไดชี้แจงในประเด็นคําถามอื่น ๆ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงทางดานธรณีวิทยา โครงสรางทางธรณีวิทยาของอาวไทย
คอนขางซับซอน และโครงสรางแหลงกักเก็บกาซมีขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม การที่ ปตท.สผ. เจาะหลุมตาง ๆ
ในอ าวไทยทั้งโครงการบงกชและอาทิตยจํานวนมากกวา 1,000 หลุม ทํ า ใหมีขอมูล ประสบการณ
และองคความรู จึงเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่องนี้ลงไดบาง
เมื่ อสัป ดาหที่ผา นมา ปตท.สผ. ไดล งนามในสัญญาแบง ป น ผลผลิ ต
ในพื้ นที่ สํ ารวจสองแปลงในบริ เวณเพนนิ นซู ลา ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป นส วนต อเนื่ องจากอ าวไทย
โดยบริษัท Petronas ไมเคยทําการสํารวจและพัฒนาโครงสรางในลักษณะเดียวกับอาวไทยและมีความเชื่อมั่น
ในความรูและประสบการณที่ ปตท.สผ. มีในอาวไทย จึงให ปตท.สผ. เขารวมลงทุนในการสํารวจในสองแปลง
ดังกลาว
(2) ในสวนของ HSFO ตามที่ IMO ไดประกาศใหเรือเดินทะเลยกเลิกการใช
HSFO มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 สงผลกระทบตอ ปตท.สผ. เนื่องจากความตองการใช HSFO ลดลง
และราคา HSFO นาจะปรับลดลงประมาณ 20 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะสงผลกระทบราคาขายกาซในอาวไทย
เนื่องจากราคากาซในอาวไทยใชสูตรราคาที่มีการอางอิงกับ HSFO อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. ไดพยายาม
เจรจากับผูซื้อเพื่อขอปรับสูตรราคา ซึ่งทําไดยากเนื่องจากผูซื้อยังมีผูซื้อรายยอยอีกจํานวนมากและตองมีการ
แกไขสัญญา ปตท.สผ. จึงไดเริ่มทําการประกันความเสี่ยงของความผันผวนของราคา HSFO ซึ่งชวยลด
ผลกระทบไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ เห็นวาประเด็นปญหานี้จะมีผลกระทบในระยะเวลาไมนาน เนื่องจาก
แหลงเอราวัณและบงกชที่ ปตท.สผ. ชนะการประมูล การกําหนดสูตรราคาขายกาซใชคาคงที่ที่ 116
บาทตอลานบีทียู ใชราคาอางอิงกับน้ํามันดิบดูไบ ไมไดอางอิงกับ HSFO ดังนั้น หลังจากป 2565 จึงไมมี
ผลกระทบตอราคากาซของแหลงเอราวัณและบงกชแตอยางใด
- 12 -/ (3) เรื่องผลกระทบ ...
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(3) เรื่ อ งผลกระทบของ LNG ต อ แนวโน ม ราคาก า ซ เนื่ อ งจากที่ ผ า นมา
มีอุปทานของ LNG คอนขางมาก แตในชวง 2-3 ปขางหนา ปตท.สผ. เห็นวาอุปทาน LNG นาจะเริ่มลดลงกวา
ความตองการใช ตัวชี้วัดที่ชัดเจนประการหนึ่งก็คือ ความคืบหนาของโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร
แอเรีย วัน ที่บริษัทตางๆ ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ลวงหนากอนโครงการเริ่มผลิตถึง 5 ป ทําใหสามารถ
ลงทุนในการพัฒนาโครงการโมซัมบิกได
(4) สําหรับอัตราคาบริการของผูรับเหมาในชวงที่ผานมาปรับเพิ่มสูงขึ้นบาง
แตไมมากนัก ในมุมมองของตลาดโดยทั่วไปเห็นวาคาบริการของผูรับเหมาไมนาจะปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
และ ปตท.สผ. ยังสามารถควบคุมตนทุนตอหนวย (unit cost) ใหอยูในระดับเดิม หรือใกลเคียงกับระดับเดิมได
จึงไมนาสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท.สผ.
2. นางวิภา สุวณิชย ผูถือหุนมาดวยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ประจําป 2561 ดังนี้
(1) ขอทราบถึงคําจํากัดความของหัวขอ “ขอมูลอื่น” เนื่องจากในรายงานของ
ผูสอบบัญชีระบุวาผูบริหารเปนผูรับผิดชอบขอมูลอื่น และความเห็นของผูสอบบัญชีไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น
รวมทั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น จึงขอทราบวาขอมูลอื่น
หมายถึงอะไร และเหตุใดสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงไมรับรอง
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องสวนของเงินสดและรายการเทียบเทา
ระบุอัตราดอกเบี้ย สําหรับเงินฝากประจําในระหว างป 2560 อยูร ะหวางร อยละ 0.2 – 12.09 ต อป
จึ ง สอบถามวาเหตุใดอัตราดอกเบี้ ยจึ ง มีความแตกต างมาก และ ปตท.สผ. ไดรับดอกเบี้ย ในอัตรา
รอยละ 12.09 ตอป จากที่ใด
ประธานฯ ขอใหผูแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ชี้แจงในเรื่อง
ขอมูลอื่น
นายประวิทย ตันตราจินต ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่15
ชี้แจงวา รายงานประจําปประกอบดวยงบการเงินสวนหนึ่ง และขอมูลสวนที่ฝายบริหารจัดทําขึ้นอีกสวนหนึ่ง
ข อ มู ล อื่ น คื อ ข อ มู ล ที่ ไ ม ใ ช ง บการเงิ น แต เ ป น ข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ อ ยู ใ นรายงานประจํ า ป ดั ง นั้ น
ผูตรวจสอบบัญชีไมไดรับผิดชอบตอขอมูลอื่น แตมีหนาที่พิจารณาวาขอมูลอื่นเปนขอมูลที่สอดคลองกับ
งบการเงินที่ สตง. ไดตรวจสอบหรือไม หากไมสอดคลองกัน อาจทําใหผูถือหุน ผูใชงบการเงินหรือ
รายงานประจําป นําไปใชโดยผิดพลาดได ในกรณีดังกลาว สตง. จะรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ปตท.สผ. ทราบเพื่อดําเนินการในสวนของบริษัทตอไป ทั้งนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินบริษัทแตอยางใด
นายสัมฤทธิ์ สําเนียง รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงินและการบัญชี ชี้แจง
ในเรื่องความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยวา ปตท.สผ. มีเงินฝากอยูในหลายประเทศ จึงมีความหลากหลาย
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ผูถือหุนสอบถามนั้นเปนดอกเบี้ยเงินฝากของ Citibank ในประเทศบราซิล
ซึ่ง ปตท.สผ. มีเงินฝากประมาณ 6 ลานดอลลารสหรัฐ (เทียบเทา) ซึ่งไดรับดอกเบี้ยในปนี้ในอัตรารอยละ 6
ตอป และในปที่แลวในอัตรารอยละ 12 ตอป
3. นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนมาดวยตนเอง แสดงความยินดีกับ ปตท.สผ. ที่ชนะ
การประมูลแหลงเอราวัณและแหลงบงกช ถือเปนการรักษาผลประโยชนของประชาชนชาวไทย เปนการ
กระจายรายไดในรูปแบบของภาษี และสงผลใหคาไฟลดลงดวย และสอบถามในประเด็นตอไปนี้
- 13 -/ (1) ขอทราบ ...
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(1) ขอทราบความคื บ หน า ของการดํ า เนิ น งานของโครงการลงทุ น ของ
ปตท.สผ. ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศโมซัมบิก อาทิ ประเทศแอลจีเรีย ประเทศเวียดนาม
ประเทศออสเตรเลีย
(2) การลงทุนในประเทศตาง ๆ ขางตนใชเงินลงทุนคอนขางสูง จึงขอทราบวา
การดําเนินงานในประเทศดังกลาวจะสามารถชวยเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมของ ปตท.สผ. ไดหรือไม
เพียงใด
(3) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงขึ้น ขอทราบสาเหตุที่ ปตท.สผ.
ชําระคืนเงินกูระยะยาวกอนกําหนด และทําใหเงินกูระยะสั้นสูงขึ้น ซึ่งแตกตางจากบริษัทอื่น ๆ ที่ตองการ
ออกหุนกูเพิ่มขึ้น หรือจัดใหมีเงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว เพราะการกูยืมใหมอาจ
มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
CEO ชี้ แ จงในประเด็ น ที่ 1 และ 2 วา ตามที่ไดเคยแจง ผ า นตลาดหลัก ทรั พ ย
แหงประเทศไทยแลววา ปตท.สผ. พรอมที่จะเริ่มพัฒนาโครงการในประเทศแอลจีเรีย โดยปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมจากทั้งโครงการในประเทศโมซัมบิกและโครงการในประเทศแอลจีเรีย จะทําให ปตท.สผ.
สามารถรับรูเปนปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดสําคัญที่แสดงใหเห็นวา ปตท.สผ.
มีความมั่นคงมากขึ้น และมีปริมาณสํารองปโตรเลียมที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาและการผลิตเพื่อให
ปตท.สผ. เติบโตอยางยั่งยืนตอไป
ในสวนของโครงการในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ ปตท.สผ. ไดขายโครงการ
Montara ในป 2561 ปตท.สผ. ยั ง คงมี โ ครงการ Cash Maple ซึ่ ง เป น โครงการที่ ค าดการณ ว า จะมี
ปริมาณทรัพยากรประเภท Contingent Resources ประมาณ 3.5 ลานลานลูกบาศกฟุต โดยในปจจุบัน
ปตท.สผ. อยูระหวางการเตรียมหาผูรวมทุน และทบทวนทางเลือกที่จะสามารถสรางผลประโยชนใหแก
บริษัทและผูถือหุนไดสูงสุด
ในสวนของโครงการในประเทศเวียดนาม ปจจุบัน ปตท.สผ. มีความพยายาม
ที่จะเริ่มพัฒนาโครงการในเร็ว ๆ นี้ พรอมกับศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานสกุลเงินที่จะ
ไดรับจากการซื้อขายกาซธรรมชาติ
ในภาพรวม การที่ ปตท.สผ. สามารถผลักดันโครงการตาง ๆ ใหสามารถเริ่ม
พัฒนาได จะชวยเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัทใหสูงขึ้น และจะสามารถรับรูปริมาณสํารองปโตรเลียม
ใหเพิ่มสูงขึ้นดวย ทั้งนี้ นอกเหนือจากโครงการดังกลาวแลว ปตท.สผ. จะดําเนินการรับรูปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมในสัดสวนของ ปตท.สผ. จากโครงการ Murphy และจะทยอยรับรูปริมาณสํารองปโตรเลียม
เพิ่มขึ้นจากแหลงเอราวัณและแหลงบงกชดวยตอไป
นายสัมฤทธิ์ สําเนียง ชี้แจงในประเด็นที่ 3 วา พิจารณางบการเงินของบริษัท
จะเห็นไดวาหนี้สินทางการเงินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจัดประเภทหุนกูจากระยะยาวมาเปนระยะสั้น
เนื่องจากจะครบกําหนดชําระภายในป 2562 โดยไมมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพิ่มเติมแตอยางใด นอกจากนี้
ปตท.สผ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการเงินเล็กนอย เนื่องจากบริษัทไดจัดตั้งศูนยบริหารการเงิน
(Treasury Center) ขึ้นมา โดยจํานวนหนี้ของกลุมบริษัทยังคงเทาเดิม ในสวนของการกูเงินเพิ่มเติม
ปตท.สผ. จะพิจารณาถึงความจําเปน สภาวการณของตลาด และโอกาสตาง ๆ ที่บริษัทจะไดรับ โดยในป 2561
ปตท.สผ. ไดชําระหนี้ไปแลวประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ และในป 2562 จะมีการชําระหนี้เพิ่มเติมอีก
ประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งถือเปนการชําระหนี้ตามปกติ
- 14 -/ 4. นายวิวัฒน ...
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4. นายวิวัฒน คูสกุล ผูรับมอบฉันทะ จากนายอลงกต คูสกุล และนางรัชดาภรณ คูสกุล
ไดสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ในรายงานทางการเงินประจําปของบริษัทในสวนของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 18.2 (เงินลงทุนในบริษัทยอย) ระบุวา ปตท.สผ. มีบริษัทยอยที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมน
จํานวนทั้งสิ้น 21 บริษัท สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเหลานี้
หรือไม
(2) สินทรัพยของบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ที่ จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมน
เป น มู ล ค า เท า ใด หรื อ มี สั ด ส ว นร อ ยละเท า ใดเมื่ อ เที ย บกั บ สิ น ทรั พ ย ร วมในงบการเงิ น รวมจํ า นวน
635,087 ลานบาท ของ ปตท.สผ.
CEO ชี้แจงในประเด็นที่ 1 วา การตั้งบริษัทยอยในหมูเกาะเคยแมนเปนแนวปฏิบัติ
ทั่วไปของบริษัทน้ํามันรายใหญทั่วโลก บริษัทที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนของ ปตท.สผ. สวนหนึ่ง
ไดมาจากการที่ ปตท.สผ. เขาซื้อกิจการในบริษัทน้ํามันรายอื่นที่ถือหุนในบริษัทในหมูเกาะเคยแมน
อยูกอนแลว ปตท.สผ. จึงตองรับโอนบริษัทเหลานั้นมาดวยตามเงื่อนไขของการเขาซื้อกิจการ อยางไรก็ตาม
ปตท.สผ. ไดเสียภาษีทั้งในประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเขาไปลงทุนอยางถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไมเคยเปดบัญชีธนาคารในหมูเกาะเคยแมน ปตท.สผ. เปดบัญชีธนาคารสําหรับบริษัทยอย
ในหมูเกาะเคยแมนเฉพาะในประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุนเทานั้น โดย ปตท.สผ.
ดําเนินธุรกรรมทางการเงินตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศที่
ปตท.สผ. เขาไปลงทุน ในปจจุบัน ปตท.สผ. ไดปดบริษัทยอยที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนไปแลว
จํานวนทั้งสิ้น 11 บริษัท และยังคงเหลืออยูอีกประมาณ 21 บริษัท ในป พ.ศ.2561 ปตท.สผ. ไดปดบริษัทยอย
ที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนไปจํานวน 1 บริษัท คือ PTTEP Rommana Company Limited หรือ PTTEPR
โดยตั้งแตป พ.ศ.2555 จนถึงปจจุบัน ปตท.สผ. ไมไดจัดตั้งบริษัทยอยในหมูเกาะเคยแมนเพิ่มเติมแตอยางใด
และ ปตท.สผ. จะดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอยในกลุมประเทศที่เรียกวา White List Countries เทานั้น
นายสัม ฤทธิ์ สํา เนีย ง ชี้ แจงในประเด็น ที่ 2 วา สิน ทรัพ ย ของกลุม บริษั ท ย อ ย
ที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7 ของสินทรัพยรวมทั้งหมดของ ปตท.สผ.
5. นายวิ ชัย จิ รเจริญกิจกุล ผูถือหุ นมาดวยตนเอง สอบถามเรื่องการปลอยสาร
Nitrogen Oxides (NOx) ในอากาศ ซึ่งไดระบุไวในรายงานความยั่งยืนประจําป 2561 ของ ปตท.สผ.
วาในป 2561 มีการปลอยสาร Nitrogen Oxides ปริมาณ 0.5 ตันตอการผลิต 1,000 ตัน หากคิดเปน
จํานวนรวมทั้งปเปนปริมาณมากเทาใด และเปนไปไดหรือไมที่จะกําจัดสารดังกลาวโดยไมปลอยออกสู
ชั้นบรรยากาศซึ่งจะชวยลดมลพิษทางอากาศได
นายวุฒิพล ทวมภูมิงาม ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมงานโครงการผลิต
และบริหารซัพพลายเชน ชี้แจงวา การปลอยสาร Nitrogen Oxides ในอากาศคิดเปนปริมาณประมาณ
7,100 ตั น ต อ ป ทั้ ง นี้ ปตท.สผ. อยู ร ะหว า งการพยายามหาวิ ธี กํ า จั ด สารดั ง กล า วเพื่ อ ปล อ ยออกสู
ชั้นบรรยากาศใหนอยที่สุด
6. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้
(1) สํา นัก งานการตรวจเงิน แผน ดิน (สตง.) ได ต รวจสอบงบการเงิ น ของ
บริษัทยอยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนบางหรือไม เนื่องจากเห็นวา ปตท.สผ. ถือหุน
ในบริษัทที่อยูในหมูเกาะเคยแมนถึงรอยละ 7 ของสินทรัพยทั้งหมด ซึ่งถือวามีนัยสําคัญ ดังนั้น สตง.
จึงควรเขาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาว
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ดําเนินงานเปนอยางไร

(2)

บริ ษั ท ย อยของ ปตท.สผ. ที่ จ ดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนมี ผลการ

นายประวิทย ตันตราจินต ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
ผูแทนจาก สตง. ชี้แจงประเด็นที่ 1 วา สตง. ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียน
ในหมูเกาะเคยแมนบางบริษัท โดยทําการตรวจสอบงบการเงินในประเทศไทยเนื่องจากเอกสารทางบัญชี
ทั้งหมดจัดทําในประเทศไทย บริษัทยอยอื่น ๆ ที่จัดตั้งในหมูเกาะเคยแมนมีผูตรวจสอบบัญชีเอกชนรายอื่น
เปนผูตรวจสอบงบการเงิน
นายสั ม ฤทธิ์ สํ า เนี ย ง ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว า สํ า หรั บ บริ ษั ท ย อ ยที่ จ ดทะเบี ย นใน
หมูเกาะเคยแมนอื่น ๆ มีบริษัท PricewaterhouseCoopers หรือ PwC เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอยอื่น ๆ
และชี้แจงในประเด็นที่ 2 วาบริษัทยอยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนสวนใหญเปน
Holding Company ซึ่ ง ผลการดําเนินงานจะรายงานรวมในงบการเงินรวมของ ปตท.สผ. โดยไมได
มีสาระสําคัญตองบการเงินรวม
7. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวชื่นชมการทํางานของ
คณะกรรมการและผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. โดยรวมในป 2561 รวมถึงราคาหุน ปตท.สผ. ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) วาอยูในระดับที่ดีมาก ขอใหรักษาผลการดําเนินงานที่ดีไวตอไป
และใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรติ ด ตามการรั ก ษาระดั บ Market Capital ให สู ง ขึ้ น มากกว า
รอยละ 1.0 ตอป เปนประจํา
(2) ใหขอสังเกตวามูลคา Return on Assets (ROA) ที่สูงกวา Return on Equity
(ROE) สะทอนใหเห็นวา ปตท.สผ. สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ชื่นชมผลการดําเนินงานทางการเงินที่อยูในระดับดี ไดแก กระแสเงินสด
จากการดํ า เนิ น งาน (Operating Cash Flow) กระแสเงิ น สดจากการลงทุ น (Investing Cash Flow)
กระแสเงินสดอิสระที่อยูในระดับบวก (Positive Free Cash Flow) ผลกําไรสุทธิที่เติบโตขึ้นจากป 2560
(Net Profit Growth) อัตราการเติบโตของรายไดที่สูงกวาอัตราคาใชจายที่สูงขึ้น (Sales growth higher than
total expense growth) และอัตราการจายเงินปนผลของ ปตท.สผ. รวมทั้งการที่ ปตท.สผ. ไดรับรางวัลตาง ๆ
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกดวย เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจากนิตยสารระดับโลก
Financial Times
(4) ใหขอสังเกตวา ปตท.สผ. มีหนี้สินระยะสั้นคอนขางมาก และเสนอให
พิจารณาการปรับโครงสรางเงินกูโดยการกูยืมเงินใหม (Re-borrow) เพื่อใหไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ําลง
ประธานฯ กลาวขอบคุณ และเมื่อไมมีขอสอบถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ขอให น างประณต ติ ร าศั ย ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การลงคะแนนเสี ย งและสรุ ป มติ ต อ ที่ ป ระชุ ม ต อ ไป
โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจําป 2561 มีคะแนนเห็นดวย
จํานวน 3,279,125,574 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998 ไมเห็นดวย 8,177 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002
งดออกเสียง จํานวน 4,895,598 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 20 เสียง
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุ มั ติ ง บการเงิ น ประจํ า ป สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561
ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 3 :
พิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561
ประธานฯ ไดขอใหนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(CEO) เปนผูนําเสนอ CEO ไดแจงวา ผลการดําเนินงานและงบการเงินประจําป 2561 ตามที่นําเสนอใน
ระเบี ย บวาระที่ 1 และ 2 ว า ปตท.สผ. มี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานสุ ท ธิ 1,120 ล า นดอลลาร ส หรัฐ
ปตท.สผ. จึงไดพิจารณาเสนอจายเงินปนผลสําหรับป 2561 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
19,850 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 617 ลานดอลลารสหรัฐ โดยปจจัยที่คณะกรรมการ ปตท.สผ.
พิจารณาประกอบการจายเงินปนผลมีดังนี้
1. ปตท.สผ. มี กํ าไรจากการดํา เนินงานปกติจํ านวน 1,215 ลา นดอลลารส หรัฐ
และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (operating cash flow) เปนจํานวนเงิน 3,277 ลานดอลลารสหรัฐ
มีตนทุนที่ตองจายเปนเงินสด (cash cost) ตอหนวยเพียง 15.11 ดอลลารสหรัฐ จากตนทุนทั้งหมด (Unit Cost)
ตอหนวยที่ 31.69 ดอลลารสหรัฐ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานนี้ เพียงพอสําหรับการลงทุนเพือ่ รักษา
ระดับการผลิตและชําระภาระดอกเบี้ย และยังเหลือเพียงพอที่จะจายเงินปนผล รวมถึงการรับมือกับ
ความผันผวนของราคาน้ํามัน
2. ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการดูแลผูถือหุน โดยไดเทียบเคียงการจายเงินปนผล
ของบริษัทน้ํามันอื่น ๆ รวมถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เชน เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เปนตน
ปตท.สผ. ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2561 แลวเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุนละ 1.75 บาท โดยจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่เสียภาษีเงินได
ตามประมวลรัษฎากร และจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 3.25 บาท โดยจายจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรรที่เสียภาษีเงินไดปโตรเลียมทั้งจํานวน
ทั้งนี้ เงินปนผลสวนที่เหลือของป 2561 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท จะจายใหแกผูถือหุน
ตามที่ ป รากฏรายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย น ณ วั น กํ า หนดสิ ท ธิ ผู ถื อ หุ น (Record Date) ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่
13 กุมภาพันธ 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 เมษายน ศกนี้
เมื่อจบการนําเสนอแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดสรุปได
ดังนี้
1. นางกรุณา อักษราวุธ ผูรับมอบฉันทะจากนางสาวอิสรา อักษราวุธ และนายธงชัย
อักษราวุธ สอบถามถึงสาเหตุที่ ปตท.สผ. จายเงินปนผลในสัดสวนที่ลดลงจากรอยละ 90 ในป 2560
เปนรอยละ 55 ในป 2561 ทั้งที่มีรายไดเพิ่มสูงขึ้น
นายสั ม ฤทธิ์ สํา เนีย ง ชี้แ จงวา ในการพิจ ารณาการจา ยเงิน ปน ผล ปตท.สผ.
พิจารณาใน 3 เรื่องหลัก ไดแก 1) อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 2) อัตราสวนการจาย
เงิ น ป น ผล (Payout Ratio) และ 3) ตั วเลขเงิ น ป น ผล Absolute Number หากพิ จ ารณาจากเงิ น ป น ผล
ที่เสนอจายในอัตรา 5 บาทตอหุนในป 2561 ถือไดวาสูงกวาในชวง 4 ปที่ผานมา คิดเปน Payout Ratio
เทากับรอยละ 55 ในขณะที่ในป 2560 ปตท.สผ. มีกําไรประมาณ 500 กวาลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งรวม
การดอยคาของสินทรัพยไวดวย การจายเงินปนผลเมื่อเทียบกับกําไรที่คอนขางต่ํา จึงทําให payout ratio
อยูที่ประมาณรอยละ 90
ประธานฯ กลาวเสริมวา ในป 2560 ปตท.สผ. มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย ซึ่งเปนการรับรูทางบัญชีโดยไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทแตอยางใด จึงอาจทําให
ดูเสมือนวา ปตท.สผ. มีกําไรลดลงได จากการพิจารณาผลประกอบการในป 2561 ปตท.สผ. มีกําไรเพิ่มขึ้น
จึงเสนอจายเงินปนผลมากขึ้น โดยยังคงเปนไปตามนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวมของบริษัท
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ดังนี้

2.

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนมาดวยตนเอง ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(1) การนําเสนอระเบียบวาระจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
ในที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ควรแสดงมูลคาเงินปนผลสุทธิที่ผูถือหุนจะไดรับหลังหักภาษีดวย
(2) ชื่นชมการจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศเคยแมน ซึ่งถือวาเปนการบริหาร
จัดการทางดานภาษี ทําใหสามารถเพิ่มรายไดใหกับ ปตท.สผ. และประเทศไทย โดย ปตท.สผ. ไดจัดทํา
รายงานดานการเงินที่เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งบริษัทยอยอยางโปรงใสและตรวจสอบได
ประธานฯ กลาวขอบคุณ และเมื่อไมมีขอสอบถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ขอให น างประณต ติ ร าศั ย ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การลงคะแนนเสี ย งและสรุ ป มติ ต อ ที่ ป ระชุ ม ต อ ไป
โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 ในการพิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2561 มีคะแนนเห็นดวย จํานวน 3,283,209,818 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998 ไมเห็นดวย จํานวน
8,177 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 งดออกเสียง จํานวน 812,112 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 2,020 เสียง
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท โดย ปตท.สผ. ไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับ 6 เดือนแรกของป 2561 ไปแลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ในอัตราหุนละ 1.75 บาท จากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่เสียภาษีเงินได
ตามประมวลรัษฎากร และจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือของป 2561 ในอัตราหุนละ
3.25 บาท จากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่เสียภาษีเงินไดปโตรเลียมทั้งจํานวน
ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิ
ผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 และกําหนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 :
พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี
ประจําป 2562
ประธานฯ ไดขอใหนายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอวาระนี้
โดยไดนําเสนอวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) มีอํานาจและหนาที่ในการตรวจสอบงบการเงินของ
ปตท.สผ. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. สตง.)
และ สตง. สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการปฏิบัติงานไดตามมาตรา 32 (3) แหง พ.ร.บ. สตง.
ซึ่ง สตง. ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. มาโดยตลอด โดย สตง. ไมมีความสัมพันธและ
ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท, ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นวา สตง. เปนหนวยงานทีม่ ีความนาเชื่อถือ
มี ผ ลงานดี มี บุ คลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ ค า ตอบแทนมีค วามเหมาะสม จึง เห็ น ควรเสนอให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง สตง. เปนผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. พรอมทั้งกําหนด
คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจําป 2562 จํานวน 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้น
158,000 บาท จากคาธรรมเนียมสําหรับป 2561 ที่มีจํานวน 2,642,000 บาท ซึ่งอยูในกรอบวงเงิน
2,700,000 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 อัตราการเพิ่มขึ้นสอดคลองกับ
ปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการที่กลุมบริษัทมีการขยายการลงทุนและสามารถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
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เมื่ อ จบการนํา เสนอแล ว ประธานฯ ได เ ป ด โอกาสใหผู ถื อ หุ น สอบถามรายละเอีย ด
และเมื่อไมมีขอสอบถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหนางประณต ติราศัย ดําเนินการเกี่ยวกับ
การลงคะแนนเสียงและสรุปมติตอที่ประชุมตอไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 ในการพิจารณา
แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ ป 2562 มี ค ะแนนเห็ น ด ว ย จํ า นวน
3,261,940,598 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4532 ไมเห็นดวย 17,934,892 เสียง คิดเปนรอยละ 0.5468
งดออกเสียง จํานวน 4,156,817 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 20 เสียง
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี
ของ ปตท.สผ. ประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินประจําป 2562 จํานวน 2,800,000 บาท ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5:
พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประธานฯ ขอใหนายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ
ซึ่ ง ได เ สนอว า ระเบี ย บวาระนี้ ป ระกอบด ว ย 2 ส ว น คื อ ค า ตอบแทนรายเดื อ นและเบี้ ย ประชุ ม ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสประจําปของคณะกรรมการ
1. ในส ว นของค า ตอบแทนรายเดื อ นและเบี้ ย ประชุ ม ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งนั้ น คณะกรรมการกํา หนดคาตอบแทนไดพิจารณาทบทวนค าตอบแทน
คณะกรรมการโดยยึดหลักเกณฑสําคัญดังนี้
1.1 พิ จ ารณาค า ตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกลเคียงกับ ปตท.สผ. เพื่อใหคาตอบแทนคณะกรรมการอยูในระดับ
เดียวกัน
1.2 พิจารณาผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ที่ผานมา ซึ่งไดรายงานให
ผูถือหุนทราบในระเบียบวาระที่ 1 แลววาผลการดําเนินงานป 2561 ดีขึ้นมากเทียบกับป 2560 และ
เปนไปตามเปาหมายที่วางไวทุกประการ อีกทั้งเมื่อคํานึงถึงแผนการดําเนินงานและเปาหมายของบริษัท
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีแผนการขยายการลงทุนมากขึ้น ทั้งในธุรกิจ E&P ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม
คณะกรรมการจะมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิม่ ขึ้น ตองใชความรูความสามารถ และความทุมเท
ในการทํางานเพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ แกไขปญหา และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ปตท.สผ.
ใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นกวาที่ผานมา
2. เมื่ อ พิ จ ารณาป จ จั ย ต า ง ๆ ดั ง กล า ว คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนปรับคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในป 2562 ดังนี้
2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการ
(1) คาตอบแทนรายเดือน : คงอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
ตั้งแตป 2555 ที่ 40,000 บาท ตอคนตอเดือน โดยจายเต็มเดือน
(2) คาเบี้ยประชุม : เสนอปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เปน 50,000 บาท
ตอคนตอครั้ง ในกรณีที่เขารวมประชุม
(3) ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนทั้งสองรายการสูงขึ้นรอยละ 25
โดยให มี ผ ลบัง คั บ ใชตั้ ง แตป 2562 เป น ต น ไปจนกว า ผู ถื อ หุ น จะมีม ติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
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2.2 คาตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบดวย คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ อ งประจํ า ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท จํ า นวน 5 คณะ ได แ ก (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการกํ า หนดคาตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าล
และ (5) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหไดรับในอัตราดังนี้
(1) คาเบี้ยประชุม : เสนอปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เปน 45,000 บาท
ตอคนตอครั้ง ในกรณีที่เขารวมประชุม
(2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องรับคาเบี้ยประชุมสูงขึ้นรอยละ 25
โดยให มี ผ ลบัง คั บ ใชตั้ ง แตป 2562 เป น ต น ไปจนกวา ผู ถื อ หุ น จะมีม ติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
3. ในสวนโบนัสคณะกรรมการ เนื่องจากในการประชุมผูถือหุนในครั้งที่ผาน ๆ มา
ไดมีขอเสนอแนะจากผูถือหุนให ปตท.สผ. ปรับโบนัสกรรมการใหมีอัตราสูงขึ้นโดยไมตองมีการจํากัดวงเงิน
(Cap) เพื่อใหเชื่อมโยงกับกําไรสุทธิของบริษัทใหมากขึ้น และเพื่อเปนการกระตุนและเปนแรงจูงใจใหกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดนําขอเสนอของผูถือหุนมาเทียบเคียงกับอัตรา
การจายโบนัสคณะกรรมการของบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อใหอัตราของการจายโบนัสคณะกรรมการของ ปตท.สผ.
อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทในกลุมปตท. และเมื่อพิจารณาปจจัยตาง ๆ แลว เห็นควรเสนอผูถือหุน
ปรับอัตราการจายโบนัสคณะกรรมการดังนี้
3.1 ใหปรับอัตราการจายโบนัสคณะกรรมการจากรอยละ 0.1 เปนรอยละ 0.2
ของกําไรสุทธิ จากงบการเงินรวมประจําปของบริ ษัทที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในแตละป ถามีการ
จายเงินปนผลใหผูถือหุน โดยจายตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรรมการ แตยังคงวงเงินสูงสุด (Cap)
ของโบนัสกรรมการทั้งคณะไวไมเกิน 60 ลานบาท ตามที่ผูถือหุนไดมีการอนุมัติไวตั้งแตป 2555 โดยใหมี
ผลใชบังคับตั้งแตงบการเงินประจําป 2561 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
3.2 ประธานกรรมการไดรับโบนัสสูงขึ้นรอยละ 25
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา กรรมการที่เปนผูถือหุนและกรรมการอิสระที่ไดรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุนจะงดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนระบุใหกรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทน
อยางชัดเจนโดยใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีสวนไดเสียในระเบียบวาระนี้
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด สรุปไดดังนี้
1. นางสาวอิรารมย อนันต ผูถือหุนมาดวยตนเอง ใหขอคิดเห็นวา การจายโบนัส
กรรมการจากงบการเงินรวมของบริษัทอาจจะเขาขายเปนรายจายที่ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจาย
ของบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ ข องกรมสรรพากร จึ ง เสนอแนะให พิ จ ารณาเปลี่ ย นถ อ ยคํ า ใหม
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไมมีขอขัดของตอการปรับอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการและโบนัสกรรมการแตอยางใด
ประธานกรรมการ รับไปตรวจสอบรายละเอียดตอไป
2. นายพรชัย ธรณธรรม ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้
(1) การกํ า หนดค า ตอบแทนให ค ณะกรรมการควรต อ งพิ จ ารณาด ว ยว า
ปตท.สผ. เปนหนวยงานภาคปฏิบัติหรือหนวยงานกําหนดนโยบาย เนื่องจากคาตอบแทนกรรมการ
ในหนวยงานปฏิบัติจะสูงมาก แปรผันตามรายไดและรายจายของหนวยงาน เชน กระทรวงคมนาคม
หรือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตถาเปนหนวยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล เชน กระทรวงยุติธรรม
คาตอบแทนกรรมการจะไมสูงมาก
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(2) ปจจัยประการหนึ่งที่ใชประกอบการปรับอัตราคาตอบแทนและโบนัส
คณะกรรมการ คือ ในป 2561 ปตท.สผ. มีรายไดสูงมาก หาก ปตท.สผ. มีรายไดลดลง คณะกรรมการจะมี
นโยบายลดคาตอบแทนของคณะกรรมการหรือไม อยางไร
(3) คณะกรรมการ ปตท.สผ. เคยเสนอปรับลดคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
และโบนัส บางหรือไม และมีบริษัทใดเสนอลดคาตอบแทนกรรมการบาง
นายอัชพร จารุจินดา ชี้แจงดังนี้
(1) ปตท.สผ. เปนหนวยงานภาคปฏิบัติ ทําหนาที่สํารวจและผลิตปโตรเลียม
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเปนหลัก และเปนหนวยงานในกลุมบริษัท ปตท. ไมใชหนวยงาน
กําหนดนโยบายแตอยางใด
(2) คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม
ผูถือหุนเปนประจําทุกปตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการในสวนของ
โบนัสกรรมการจะผันแปรไปตามผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
(3) การพิจารณาค าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะพิ จ ารณา
เทียบเคียงกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาด
ใกลเคียงกับ ปตท.สผ. และพิจารณาจากผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยที่ผานมา
ผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนใหคณะกรรมการตามผลการดําเนินงานมาโดยตลอด
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ที่ผานมามีบางปที่ ปตท.สผ. มีผลการดําเนินงานขาดทุน
และบริษัทพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในขณะที่คณะกรรมการไมเสนอขอรับโบนัส จึงถือวา
คาตอบแทนกรรมการอิงกับผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูถือหุน
นายชาญศิลป ตรีนุชกร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา บางบริษัทในกลุม ปตท. ที่มีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนและอยูภายใตแผนฟนฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทดังกลาวพิจารณาไมขอรับโบนัส
และไมปรับคาตอบแทน จนกวาบริษัทมีผลการดําเนินงานดีขึ้น จึงจะพิจารณาปรับคาตอบแทนให
สอดคลองกับสภาวการณของตลาดโดยรวมและความเหมาะสมกับธุรกิจที่มีขนาดเดียวกันและใกลเคียงกัน
3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู ถื อหุ นมาด วยตนเอง ให ข อคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะใน
3 ประเด็น ดังนี้
(1) โบนัสของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในปจจุบันที่คํานวณโดยอิงกับกําไรสุทธิ
ของบริษัท ไมไดอิงกับเงินปนผล ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดี
(2) การที่ ปตท.สผ. กําหนดวงเงินโบนัสของคณะกรรมการไมใหเกิน 60 ลานบาท
เห็นวาอยูในระดับไมสูง ขอเสนอใหปรับเพิ่มวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท และควรเพิ่มอัตราการจายโบนัสของ
คณะกรรมการรอยละ 0.1 เปนรอยละ 0.5 ของกําไรสุทธิ เนื่องจากในป 2561 ปตท.สผ. มีผลการดําเนินงานดีมาก
มี EBITDA Margin ที่ 73% มีการดําเนินงานดานสังคม สิ่งแวดลอม ดูแล Stakeholders ทุกฝาย รวมถึงรัฐบาล
เปนอยางดี มีการดําเนินงานดวยความโปรงใส เปนแบบอยางที่นาชื่นชมของบริษัทชั้นนําอื่น ๆ ดวย
และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุม SET 50 แลวจะเห็นวามีบางบริษัท
ที่จายโบนัสใหคณะกรรมการในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิดวยแลว
(3) การจายโบนัสใหคณะกรรมการควรพิจารณาเปรียบเทียบระหวางการ
คํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทและเงินปนผลที่จายใหผูถือหุนวาวิธีใดใหมูลคาที่สูงกวาก็ใชวิธีนั้น
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4. นายฐประเสริฐ ไพโรจนภมร สอบถามวา คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
เชื่อมโยงหรือผันแปรตามเงินปนผลที่จายใหผูถือหุนหรือไม อยางไร
นายอัชพร จารุจินดา ชี้แจงวา การจายเงินปนผลของผูถือหุนเปนไปตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาประกอบตามที่ไดแจงไวในระเบียบวาระที่ 3
สวนการพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเปนผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ไดติดตามให
การดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามแผนกลยุทธที่กําหนด โดยเชื่อมโยงกับกําไรสุทธิของบริษัท
เมื่อไมมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณ และขอใหนางประณต ติราศัย
ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติตอที่ประชุมตอไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5
ในการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนนเห็นดวยจํานวน
3,223,732,551 เสียง คิดเปนรอยละ 98.1638 ไมเห็นดวยจํานวน 59,381,242 เสียง คิดเปนรอยละ 1.8082
งดออกเสียงจํานวน 916,989 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0279 และบัตรเสียจํานวน 2,376 เสียงคิดเปน
รอยละ 0.0001
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม อนุ มั ติ ค า ตอบแทนสํ า หรั บ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทตอคน
และคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทตอคน (กรณีที่มาประชุม)
ตามลําดับ และใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนทุกรายการสูงขึน้
รอยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องไดรับเบี้ยประชุมสูงขึ้น
รอยละ 25 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตป 2562 เปนตนไป จนกวาผูถือหุน
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
2. โบนัสกรรมการในอัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไมเกิน
60 ลานบาท และประธานกรรมการไดรับเพิ่มขึ้นรอยละ 25 โดยใหใช
อัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจําปของบริษัท
ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในแตละปถามีการจายเงินปนผลใหผูถือหุน
โดยใหมีผลบังคับตั้งแตงบการเงินป 2561 เปนตนไป จนกวาผูถือหุน
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ระเบียบวาระที่ 6 :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ไดแจงวาเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงขอใหกรรมการ
ที่ครบวาระ 5 ทาน ที่อยูในหองประชุม ไดแก นายอัชพร จารุจินดา, นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ,
พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต และนางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม ออกจากที่ประชุมชั่วคราว
เพื่ อ งดการมี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระนี้ และขอให น ายบั ณ ฑิ ต เอื้ อ อาภรณ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาเปนผูชี้แจงในระเบียบวาระนี้
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ ไดชี้แจงวา กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุด
จํานวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ตองออกจากตําแหนง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนของทุกป
โดยในปนี้กรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน 5 ทาน คือ
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1. นายอัชพร
จารุจินดา
2. นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
3. พลตรี นิมิตต
สุวรรณรัฐ
4. นายวิรัตน
เอื้อนฤมิต
5. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. หรือ CG&BE
ไดกําหนดหลักเกณฑและองคประกอบของคณะกรรมการ โดยใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ซึ่งเปน
หลักเกณฑที่เขมกวาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใหมีเพียง 1 ใน 3 โดยปจจุบัน ปตท.สผ.
มีกรรมการอิสระรวม 8 คน จาก 15 คน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดประกาศเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวา
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน – 17 ธันวาคม 2561
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัท และลงประกาศในหนังสือพิมพ
แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.
คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองคประกอบ
ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบกับ 1) คุณสมบัติ 2) ประสบการณ 3) ความเชี่ยวชาญ 4) ไมดํารง
ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
และนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุนเกิน 3 แหง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2554 5) วาระการดํารง
ตํ า แหน ง 6) รายชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 7) ขอเสนอของ ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนใหญแลว เห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
1. นายอัชพร จารุจินดา เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย รวมถึงมีความเขาใจในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยนําความรู ประสบการณดานกฎหมายและกฎเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัทจดทะเบียน
ตลอดจนพัฒนาการของกฎหมายใหมมากํากับดูแลใหการดําเนินงานของ ปตท.สผ. อยูในกรอบของกฎหมาย
สะทอนผานรางวัลตาง ๆ ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให ปตท.สผ. เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
2. นายเศรษฐพุ ฒิ สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ เป น กรรมการ ปตท.สผ. ต อ อี ก หนึ่ ง วาระ
เนื่องจากเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร รวมถึงมีประสบการณ
การทํางานหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
สามารถนํามาปรับใชกับการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะในชวงสถานการณราคาน้ํามันดิบตกต่ําตอเนื่อง
และกําหนดแผนกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวการณ เปนประโยชนในการบริหารงานและจัดการกับ
ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม รวมถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม ๆ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธที่กําหนด
3. พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ มีความเขาใจนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตรดานความมั่นคงและความปลอดภัย
มีทั กษะและความรู ดาน Information Technology และ Information Management เปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการภายใตสถานการณทางเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อให ปตท.สผ. เตรียมความพรอม
ทั้งดานรูปแบบ โครงสรางการทํางานใหทันสมัย สงเสริมการพัฒนาบุคลากร และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมถึงระบบการจัดเก็บและการบริหารขอมูลใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
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4. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณดานการเงิน ตลอดจนเขาใจธุรกิจดานพลังงานอยางครบวงจร
และเปนผูบริหารระดับสูงของ ปตท. เปนผูมีวิสัยทัศนในการวางแผนกลยุทธดานพลังงานและสานประโยชน
(Synergy) ธุรกิจตั้งแต Upstream – Midstream – Downstream ของกลุม ปตท. เพื่อตอยอดธุรกิจของ
ปตท.สผ. ไปสูการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ธุรกิจ LNG และ Gas to Power
5. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจาก
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานบัญชี การเงิน อยางดียิ่ง มีประสบการณทํางาน
ดานการเงินมาอยางตอเนื่อง ดํารงตําแหนงกรรมการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และดํารงตําแหนงกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทชั้นนํา เคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงดานการเงินของ ปตท.
และ ปตท.สผ. จึงมีความรูความเขาใจในดานบัญชี การเงิน และภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการลงทุน
ในธุรกิจเปนอยางดี
คณะกรรมการสรรหา เห็นวา บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เปนผูที่มีความรูความเขาใจ
ในธุรกิจปโตรเลียมซึ่งเปนธุรกิจเฉพาะ มีความเขาใจการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน และ
มีความเขาใจยุทธศาสตรพลังงานเปนอยางดี มีความสําเร็จที่โดดเดนในการรวมกําหนดแผนกลยุทธ
เพื่อผลักดันให ปตท.สผ. ผานพนสภาวะวิกฤตในชวงราคาน้ํามันตกต่ําและมีความผันผวนอยางตอเนื่อง
ทําให ปตท.สผ. สามารถบริหารจัดการผานพนสภาวะวิกฤติราคาน้ํามันในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา จนทําให
ปตท.สผ. มีผลประกอบการที่ดียิ่งในป 2561
ผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีบทบาทที่โดดเดนในการกําหนดกลยุทธการเขาซื้อสัดสวน
การลงทุนเพิ่มเติมโครงการบงกชจากบริษัท เชลล (Shell) และการยื่นขอเสนอเพื่อเขาประมูลสัมปทาน
ปโตรเลียมแหลงบงกชและเอราวัณ ซึ่ง ปตท.สผ. ประสบความสําเร็จในการประมูลทั้ง 2 แหลง ทําให
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองใหกับ ปตท.สผ. ในระยะยาว เสริมสรางความมั่นคง
ทางดานพลังงานใหกับประเทศอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ทานยังไดเตรียมความพรอมใหองคกร รองรับภาพธุรกิจพลังงานที่ปรับเปลี่ยนไป
และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยปรับโครงสรางองคกร รูปแบบ
และวิธีการทํางานและกําหนดกรอบธุรกิจใหม ๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ E&P และธุรกิจใหมเพื่อให ปตท.สผ.
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต การพิจารณาใหบุคคลทั้ง 5 ดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.
อีกวาระหนึ่ง จึงเปนประโยชนในการสานตอใหการดําเนินงาน เปนไปตามแผนกลยุทธและผลักดันการ
เตรียมการเพื่อรองรับการเปนผูดําเนินการในแหลงบงกชและเอราวัณใหเปนผลตามขอเสนอที่ยื่นตอรัฐ
และการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจใหเปนไปตามกรอบที่ไดกําหนดไวในป 2561
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ไดพิจารณา
กลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ
ปตท.สผ. กรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมการประชุมดวย และ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
ไดใหความเห็นชอบรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 5 คนแลว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562
เมื่อจบการชี้แจงแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอคิดเห็นและสอบถาม
รายละเอียด สรุปไดดังนี้
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 Mr. Basant Kumar Dugar ผู ถื อ หุ น มาด ว ยตนเอง แสดงข อ คิ ด เห็ น สนั บ สนุ น
การเลือกตั้งกรรมการใน 2 ประเด็น ดังนี้
(1) สนับสนุนการเลือกตั้งนายวิรัตน เอื้อนฤมิต กลับเขาเปนกรรมการ ปตท.สผ.
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายวิรัตนฯ เคยดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด
ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนให บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ ปตท.สผ. ติดอันดับ
บริษัทชั้นนําในการจัดอันดับ Fortune 500 และนายวิรัตนฯ ยังมีประสบการณการทํางานในธุรกิจดาน Trading
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.
(2) สนับสนุนการเลือกตั้งนายอัชพร จารุจินดา และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ใหกลับเขาเปนกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองคนเปนผูมีประสบการณทํางานกับ
ธนาคารแหงประเทศไทย มีความรูเรื่องการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนอยางดี
และสามารถนําความรูดังกลาวมาชวยลดความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ในดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและในการบริหารการเงินและการลงทุนของ ปตท.สผ. ได
ประธานฯ กลาวขอบคุณ Mr. Basant Kumar Dugar สําหรับขอคิดเห็น เมื่อไมมีขอสอบถาม
หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหนางประณต ติราศัย ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
ตอไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มีคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ชื่อกรรมการ
งดออกเสียง บัตรเสีย
(%)
(%)
1. นายอัชพร จารุจินดา
3,195,893,909 87,197,369
940,456
1,524
(97.3440%) (2.6560%)
2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 3,240,147,983 43,005,986
879,269
20
(98.6901%) (1.3099%)
3. พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ
3,214,259,094 68,806,569
967,575
20
(97.9042%) (2.0958%)
4. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต
3,223,368,022 59,679,391
985,825
20
(98.1822%) (1.8178%)
5. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
3,223,483,331 59,665,912
883,995
20
(98.1827%) (1.8173%)
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติเ ลื อกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. 5 ท า น ตามรายชื่อขางตน
โดยเปนกรรมการอิสระ 3 คน (หมายเลข 1, 2 และ 3) ตามที่กรรมการแจงวามี
คุณสมบัติสอดคลองกับคํานิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
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ระเบียบวาระที่ 7 :
เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได แจ ง ต อที่ประชุ ม วาการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 – 6 ได แลว เสร็จ
เรียบรอยแลว ในระเบียบวาระที่ 7 จะเปนระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
เสนอใหพิจ ารณาเรื่ อ งอื่น เพิ่ม เติ ม โดยตอ งมีหุ น นับรวมกัน ไดไมน อ ยกวา 1 ใน 3 ของจํ า นวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือ 1,323,328,467 หุน จึงจะเสนอได
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 แลว ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุม
ซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ได โดยมีผูแสดงความเห็นสรุปได ดังนี้
1. นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ภายใตสภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปตท.สผ. มีกลยุทธ
ในการลงทุนในชวง 4 – 5 ปขางหนาอยางไร จะยังคงมุงเนนการลงทุนในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง
ตาม Coming-home Strategy หรือไม
(2) ตามรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับใหม) ที่กําหนดใหลูกจาง
ที่มีอายุงานติดตอกันตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับคาชดเชยในกรณีที่บริษัทเลิกจางไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
400 วัน ปตท.สผ. มีแผนรองรับในการบริหารจัดการผลประโยชนของพนักงานอยางไรบาง และจะมี
ผลกระทบตองบการเงินของบริษัทหรือไม อยางไร
นายพงศธร ทวีสิน ชี้แจงวา กลยุทธการลงทุนโดยรวม ที่ผานมา ปตท.สผ. มุงเนน
การเขาซื้อกิจการบริษัทตาง ๆ ทั้งในระยะผลิตและใกลผลิต โดยมีเปาหมายในการเพิม่ ปริมาณสํารองปโตรเลียม
และเพิ่มกําลังการผลิต รวมถึงสรางรายไดทันทีใหกับ ปตท.สผ. โดยใชกระแสเงินสดในมือที่มีอยูเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุนไดอยางยั่งยืน สําหรับ Coming-home Strategy ปตท.สผ. ไดทบทวน
ความเหมาะสม ความพรอม ความรูและความเชี่ยวชาญของบริษัทแลวเห็นวาควรเนนการลงทุนในประเทศ
ที่อยูในบริเวณที่ ปตท.สผ. มีความคุนเคย เชน ประเทศเมียนมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดังจะเห็นไดจาก
การเขาซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในชวงที่บริษัท Murphy ตองการปรับพอรทการลงทุน
เพื่อกลับไปมุงเนนโครงการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังใหความสําคัญใน
การลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางดวย เชน ประเทศโอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งเปนบริเวณที่มี
ศักยภาพปโตรเลียมสูง โดยรวมลงทุนกับบริษัทที่มีความชํานาญในสวนโครงการสํารวจ ในชวงที่ผานมา
ปตท.สผ. สามารถประมูลแปลงสํารวจเพิ่มเติมได 6 โครงการ หากประสบความสําเร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณ
สํารองปโตรเลียม และรักษาระดับการผลิตใหเติบโตตอไป ในชวง 4 – 5 ปขางหนา ปตท.สผ. จะยังคงมุงเนน
การลงทุนในประเทศที่เปน focused area เทานั้น
นายสัมฤทธิ์ สําเนียง รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงินและการบัญชี
ชี้แจงในประเด็นการเพิ่มอัตราคาชดเชยตามรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมวา ปตท.สผ.
ไดเปดเผยผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2561
หากมีการประกาศใชกฎหมายดังกลาว ปตท.สผ. จะมีหนี้สินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น
ประมาณ 572 ลานบาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะบันทึกเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฯ
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
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2. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนมาดวยตนเอง ไดใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ของ ปตท.สผ. ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) ชื่นชมที่ ปตท.สผ. รวมมือกับกลุม ปตท. ในการจัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
(2) เสนอว า ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ควรกําหนดใหทุกบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.
จัดทํารายงานความยั่งยืนประจําปแยกตางหากจากรายงานประจําป และควรกําหนดใหรายงานความยั่งยืน
ประจําปตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
(3) เสนอให ปตท.สผ. พิจารณาดําเนินธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนอากาศใหเปน
น้ําดื่ม ซึ่งเปนกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอมในประเทศไทยเนื่องจากตองใชอากาศที่มี
ความชื้นรอยละ 25 ขึ้นไป
(4) ขอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาติดตามราคาหุน ปตท.สผ. อยางใกลชิด
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อเทียบราคาหุน ปตท.สผ. กับสถิติราคาหุนของบริษัท E&P อื่น ๆ และราคาหุน
ของบริษัทใน ตลท. ในชวงที่ผานมาพบวาราคาหุน ปตท.สผ. ปรับตัวสูงขึ้นไมมากนักเมื่อพิจารณารวมกับ
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ที่อยูในระดับดีมาก
(5) ชื่นชมที่ ปตท.สผ. ไดรับรางวัล 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในกลุมประเทศ
อาเซียน (10 อันดับแรก) จากการประเมินดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียนตอเนื่อง เปนปที่ 2
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ซึ่งจะเปนประโยชนตอความนาเชื่อถือดานการเงินของ
ปตท.สผ. ในอนาคตตอไป
ประธานฯ กลาวขอบคุณ และขอใหฝายจัดการรับขอคิดเห็นไวพิจารณาตอไป
3. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนมาดวยตนเอง มีขอคิดเห็นดังนี้
(1) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ไดระบุวาที่ประชุมควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน
เฉพาะเรื่องที่มีการแจงไวลวงหนาเทานั้น จึงเห็นวาควรปรับเปลี่ยนขอความดังกลาวเนื่องจากผูถือหุน
อาจตองการเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันประชุมดวย
(2) เสนอแนะแนวทางลดคาใชจาย เชน รายงานประจําปเมื่อไดสงใหผูถือหุน
ทางไปรษณียแลว ไมควรนํามาแจกในวันประชุมผูถือหุนอีก
(3) สอบถามเรื่องเกณฑการคัดเลือกผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ.
โดยเห็นวาหากมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เชน หากมีเกณฑวาไมเชิญผูที่เคยเขาเยี่ยมชมกิจการแลว ก็ไมควร
สงเอกสารเชิญเขารวมกิจกรรม Company Visit ไปยังผูถือหุนกลุมดังกลาวเพื่อเปนการลดคาใชจายดวย
(4) ชื่นชมการจัดการประชุม เวที และภาพคมชัด ระเบียบวาระการประชุมกระชับ
และขอบคุณกรรมการและผูถือหุนทุกทานที่มารวมประชุมดวยความเรียบรอย
ประธานฯ กลาวขอบคุณ และแจงวา ปตท.สผ. ยินดีรับฟงขอคิดเห็นของผูถือหุน
ซึ่งสามารถนําเสนอในชวงทายของการประชุมได ทั้งนี้ ในเรื่องที่ตองนําเสนอเปนระเบียบวาระจะตองมีขั้นตอน
และกระบวนการในการนําเสนอ และสําหรับเรื่องเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. ขอใหนางประณต ติราศัย
ชี้แจงเรื่องกระบวนการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยนางประณต ติราศัย ชี้แจงวา ปตท.สผ.
ยังคงใชหลักเกณฑเดิมในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. โดยใชวิธี
การจับสลาก (Random) จากผูถือหุนที่มีจํานวนหุนตั้งแต 100 หุนขึ้นไป เพื่อเขารวมกิจกรรม อยางไรก็ตาม
ผูถือหุ น ได ให ขอคิ ดเห็น วาควรพิจารณาใหผูถือหุ น ที่ตอ งการรว มกิจกรรมซ้ํา สามารถเขา รวมไดอีก
โดยรับผิดชอบคาใชจาย และทาง ปตท.สผ. จึงไดรับขอคิดเห็นนั้นมาปฏิบัติตั้งแตป 2561 เปนตนมา
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เมื่อไมมีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผูถือหุนแลว
ประธานฯ ไดขอบคุณผูถือหุนที่อาสาสมัครเปนพยานในการนับคะแนน และเชิญใหรับมอบของที่ระลึก
จากนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ ประธานกรรมการสรรหา และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ที่มารวมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กลาวสรุปวา ในวันนี้มีผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,569 คน ผูรับมอบฉันทะ
จํานวน 604 คน รวมเปนจํานวนผูมาประชุม 2,173 คน เทากับจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 4,825 ราย เทากับ
3,284,034,258 หุน หรือรอยละ 82.7216 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด และบริษั ท จะแจงผล
การลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ไดสอบทานแลวผานชองทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจะจัดทํารายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สําคัญโดยสรุป
ที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมและ ปตท.สผ. จะนําขึ้นเว็บไซตภายใน 14 วันกอนนําสงใหผูถือหุนตอไป
และหากผูถือหุนมีขอแกไขหรือขอทักทวงประการใดกรุณาแจงให ปตท.สผ. ทราบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เพื่อ ปตท.สผ. จะไดรวบรวมมาพิจารณา หากไมมีขอแกไขหรือทักทวงใด ๆ ปตท.สผ. ถือวาไดรับรอง
รายงานการประชุมและปดการประชุม
ปดประชุมเวลา
17.13 น.
ม.ล. พรรณะเลิศ วาสิกศิริ ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล ผูตรวจรายงานการประชุม
นางประณต ติราศัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) .............................................................
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) .............................................................
(นายพงศธร ทวีสนิ )
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญ

