.
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2079-2019
27 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย 1.

CD รายงานประจําป 2561 และรายงานความยั่งยืนประจําป 2561

2.

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.

3.

นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

4.

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ ปตท.สผ.

5.

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุมและการมอบฉันทะ

6.

หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี QR Code)

7.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค.
ไดจากเว็บไซต www.pttep.com)

8.

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

9.

ซองตอบรับ

10. ขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผู ถื อ หุ น
และการออกเสียงลงคะแนน
11. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
ในรูปแบบหนังสือ
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
13. ขั้นตอนการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว (ฝงพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562

ขอมูลประกอบ :
ผลการดําเนินงานประจําป 2561 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 1 โดยแผนงาน
ประจําป 2562 จะนําเสนอในวันประชุม
- 2 -/ ความเห็นของ ...

หนา 2/10
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 โดยมีตัวเลขทางการเงิน
และรายละเอียดตาง ๆ ในรายงานประจําป 2561 และรายงานความยั่งยืนประจําป 2561 ของ ปตท.สผ.
รวมถึงรับทราบแผนงานประจําป 2562 ของ ปตท.สผ. ดวย โดยจะนําเสนอในวันประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอมูลประกอบ :
งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีรวมทั้งผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 1 สรุปสาระสําคัญเปรียบเทียบกับปที่ผานมาไดดังนี้
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
รายไดรวม
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน

ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
2560
19,571
19,220
7,551
7,703
12,020
11,517
5,459
4,523
1,120
594
0.27
0.13

(ดอลลาร สรอ./ หุน)

(ดอลลาร สรอ./ หุน)

ลานบาท
2561
635,087
245,024
390,063
176,687
36,206
8.69
(บาท/หุน)

2560
628,121
251,746
376,375
153,198
20,579
4.54
(บาท/หุน)

ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ ปตท.สผ.
ซึ่ ง ผ านการตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี และผา นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ ง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดเห็นชอบแลว
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561

ขอมูลประกอบ :
นโยบายการจายเงินปนผลของ ปตท.สผ. กําหนดไววาหากไมมีความจําเปนอันใด ปตท.สผ.
จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว
ในแตละป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับบริษัท ขอ 32
กําหนดวาคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว
หาก ปตท.สผ. มีผลกําไร และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
- 3 -/ ในป 2561 ...

หนา 3/10
ในป 2561 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดรวม 5,459 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา มีกําไรสุทธิ
1,120 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา มีสินทรัพยรวม 19,571 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 7,551 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา สวนของผูถือหุน 12,020 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
6,863 ลานดอลลารส หรั ฐ อเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจํ านวน 4,001 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแลวเห็นวา บริษัทสมควรจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานรวมของกลุม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุนละ
5.00 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 55 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
เนื่องจากผลประกอบการในป 2561 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนาและคาดวาเปนผลตอบแทน
ที่ยอมรับไดของนักลงทุนในสภาวะตลาดปจจุบัน ประกอบกับการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับ
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และไมกระทบตอสภาพคลองและโครงสรางเงินทุนของบริษัท
โดยไดคํานึงถึงความตองการใชเงินตามแผนการลงทุนตาง ๆ แลว
ปตท.สผ. ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2561 ในอัตราหุ นละ
1.75 บาท จากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่เสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร โดยจะจายเงินปนผล
สวนที่เหลือของป 2561 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท ซึ่งเปนการจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่เสีย
ภาษีเงินไดปโตรเลียมทั้งจํานวน ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิ
ผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 เมษายน 2562
โดยจะจายเมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
การจ า ยเงิ น ป น ผลเป น สกุ ล บาทนั้ น อ า งอิ ง จากผลการดํ า เนิ น งานสกุ ล เงิ น ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางธนาคาร (Weighted-average Interbank
Exchange Rate) ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยเฉลี่ย 1 วันทําการ กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ขอมูลเปรียบเทียบเงินปนผลจายในปที่ผานมาเปนดังนี้
ป 2561
ป 2560
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ดอลลาร
ดอลลาร
บาท
บาท
สรอ.
สรอ.
1. กําไรสุทธิ (ลาน)
1,120
594
1.1 กําไรสุทธิ หากไมรวมรายการขาดทุนจากการ
1,215
836
ดอยคาของสินทรัพย (ลาน)
2. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
0.27
0.13
3. กําไรสุทธิหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (ลาน)
1,120
594
4. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)*
55
90
4.1 สัดสวนการจายเงินปนผล หากไมรวมรายการ
51
64
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (รอยละ)
5. รวมเงินปนผลจายประจําปตอหุน
5.00
4.25
5.1 เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก
1.75
1.50
5.2 เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง
3.25
2.75
6. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลาน)
19,850
16,872
7. จํานวนหุน (ลานหุน)
7.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล
3,970
3,970
7.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง
3,970
3,970
*หมายเหตุ: อัตราการจายเงินปนผลคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นป
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หนา 4/10
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรก
ของป 2561 ไปแลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุนละ 1.75 บาท (จากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
ที่เสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร) โดยจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือของป 2561 ในอัตราหุนละ
3.25 บาท ซึ่งเปนการจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่เสียภาษีเงินไดปโตรเลียมทั้งจํานวน ใหแกผูถือหุน
ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ป น ผลตามที่ ป รากฏรายชื่ อ ณ วั น กํ า หนดสิ ท ธิ ผู ถื อ หุ น (Record Date) ในวั น ที่
13 กุมภาพันธ 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะจายเมื่อไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562

ขอมูลประกอบ :
ปตท.สผ. มีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีมาตั้งแตเริ่มจัดตั้งบริษัท
ซึ่ง สตง. ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ย อ ยบางบริ ษั ท ถู ก ตรวจสอบโดยผู ส อบบั ญ ชี อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลใหสามารถจัดทํางบการเงินใหทันตามกําหนดระยะเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมถึงคาธรรมเนียม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินแลวเห็นวา สตง. เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี
มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรูความสามารถ จึงใหความเห็นตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผูถือหุน
อนุมัติแตงตั้ง สตง. เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
งบการเงินประจําป 2562 จํานวน 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 158,000 บาท (ในป 2561
คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเปนจํานวนเงิน 2,642,000 บาท ซึ่งอยูในกรอบวงเงิน 2,700,000
บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561) ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นนั้นเปนไปตาม
ปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการที่กลุมบริษัทมีการขยายการลงทุนและสามารถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
สําหรับป 2561 ปตท.สผ. ไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น (Non – Audit Service Fee)
ให แ ก สตง. สํ า หรั บ ป 2560 ปตท.สผ.มี ก ารจ า ยค า ธรรมเนี ย มในการจั ด ทํ า Comfort Letter
เพื่อประกอบการออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนใหแก สตง. จํานวน 17,000,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ ประชุ ม ผู ถือหุ น สมควรอนุ มั ติแตง ตั้ง สํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน เปน ผูส อบบัญ ชีข อง
ปตท.สผ. ประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ประจําป 2562
จํานวน 2,800,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได
เห็นชอบดวยแลว
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หนา 5/10
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ขอมูลประกอบ :
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2561 ทุกรายการในอัตราเทากับป 2560 ไวแลว
และมีขอคิดเห็นวา โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยงกับกําไรสุทธิของบริษัทและควรปรับเพิ่มอัตราใหสูงกวา
รอยละ 0.1 ของกําไรสุทธิโดยไมจํากัดวงเงิน (Cap) หากมีการจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนเพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการจูงใจกรรมการที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดนําขอคิดเห็นของผูถือหุนขางตนมาพิจารณาประกอบกับ บทบาท
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
โดยครอบคลุมถึงธุรกิจตอเนื่องและธุรกิจใหมๆ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทในการปรับโครงสราง
เพื่อตอยอดธุรกิจที่ปรับตัวตามภาพธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังตองผลักดันการเตรียมการ
เพื่อรองรับการเปนผูดําเนินการในแหลงบงกชและเอราวัณในอนาคตซึ่งมีความทาทายยิ่งขึ้น รวมถึง ได
พิจารณาเทียบเคียงคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุมบริษัทชั้นนําใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 50) และกลุมบริษัทในธุรกิจปโตรเลียม รวมทั้งทิศทางการปรับเพิ่มขึ้น
ของกลุมบริษัท S&P 500 และบริษัทในกลุม ปตท. แลวมีความเห็นดังนี้
(1) ในป 2562 ควรคงคาตอบแทนรายเดือนไวในอัตราเทากับป 2561 ที่ 40,000 บาทตอคน
ตอเดือน และเพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ
45,000 บาทตอคน (กรณีที่มาประชุม) ตามลําดับ
(2) สําหรับการจายโบนัสกรรมการควรปรับเพิ่มจากรอยละ 0.1 ของกําไรสุทธิ เปนรอยละ
0.2 ของกําไรสุทธิ และคงวงเงินสูงสุด (cap) ไวที่ 60 ลานบาทตามที่ผูถือหุนอนุมัติไวเดิม โดยใชอัตรา
รอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจําปของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในแตละป ถามี
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรรมการ ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตงบการเงินประจําป 2561 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น รายละเอียดดังนี้
รายการ
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คณะกรรมการ ปตท.สผ.
(1) คาตอบแทนรายเดือน
(2) คาเบี้ยประชุม
(3) โบนัสกรรมการ

หลักเกณฑการจายคาตอบแทน

เดือนละ 40,000 บาทตอคน โดยจายเต็มเดือน
ครั้งละ 50,000 บาทตอคน กรณีที่มาประชุม
รอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ และคงวงเงินสูงสุด (cap) ไวที่ 60 ลานบาท
ตามที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวเดิม โดยใชอัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินรวมประจําปของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในแตละป
ถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายตามระยะเวลาในการ
ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ ทั้ ง นี้ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต ง บการเงิ น
ประจําป 2561 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
หมายเหตุ : ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นรอยละ 25
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หนา 6/10
รายการ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะตามขอบังคับบริษัท (Standing Sub-Committee)
(4) คาเบี้ยประชุม
ครั้งละ 45,000 บาทตอคน กรณีที่มาประชุม
หมายเหตุ : ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องไดรับสูงขึ้นรอยละ 25
ผลประโยชนอื่นใด
ไมมี
ทั้งนี้ ในป 2561 คาตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามที่ผูถือหุนไดมีมติเห็นชอบไวแลว
ในทุกรายการเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,194,974.20 บาท (เปนสวนโบนัสกรรมการในอัตรารอยละ
0.1 ของกําไรสุทธิ 35,054,974.20 บาท และเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวนเงินรวม
7,120,000 บาท) ดังมีรายละเอียดคาตอบแทนเปนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจําป 2561 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 1 และในกรณีที่ผูถือหุนอนุมัติอัตราการจายโบนัสกรรมการในอัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ
แตยังคงจํากัดวงเงินที่ 60 ลานบาทตามที่อนุมัติไวเดิม คาตอบแทนกรรมการปตท.สผ.ทุกรายการจะเปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 82,232,072.76 บาท (เปนสวนโบนัสกรรมการในอัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ
58,092,072.76 บาท) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมีสวนไดเสีย กรรมการที่เปนผูถือหุนและกรรมการอิสระที่
ไดรับมอบฉันทะจะไมออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ (เวนแตกรณีผูถือหุนระบุใหกรรมการอิสระ
ออกเสียงลงคะแนนแทนอยางชัดเจนโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทตอคน และคาเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทตอคน
(กรณีที่มาประชุม) ตามลําดับ และใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นรอยละ 25
และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องไดรับเบี้ยประชุมสูงขึ้นรอยละ 25 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตป 2562
เปนตนไปจนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
2. โบนัสกรรมการในอัตรารอยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 60 ลานบาท
และประธานกรรมการไดรับเพิ่มขึ้นรอยละ 25 โดยใหใชอัตรารอยละ 0.2% ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม
ประจําปของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในแตละปถามีการจายเงินปนผลใหผูถือหุน โดยใหมีผลบังคับ
ตั้งแตงบการเงินป 2561 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
โดยคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนได พิ จ ารณากลั่ น กรองอย า งเหมาะสมแล ว
และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดเห็นชอบดวยแลว
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ขอมูลประกอบ :
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ขอ 11 กําหนดให
กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดจํานวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ตองออกจากตําแหนง
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หนา 7/10
เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนของทุกป ในป 2562 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระ
มีจํานวน 5 คน เปนผูที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จํานวน 3 คน
โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กําหนดไวเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนดในเรื่องการถือหุน มีรายละเอียดในขอ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังตอไปนี้
(1) นายอัชพร
จารุจินดา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(2) นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ
กรรมการตรวจสอบ
(3) พลตรี นิมิตต
สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา
(4) นายวิรัตน
เอื้อนฤมิต
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ไดประกาศเชิญผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ ปตท.สผ. ในชวงระหวางวันที่ 14 กันยายน – 17 ธันวาคม 2561 ผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนังสือพิมพ และเผยแพรบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. แตไมมีผูถือหุน
รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเปนกรรมการมายัง ปตท.สผ. แตอยางใด
คณะกรรมการสรรหาได ดํ า เนิ น การสรรหากรรมการโดยพิ จ ารณาถึ ง Skill Mix
ตามองค ป ระกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุ ณ สมบั ติ ทั ก ษะ ประสบการณ ความเชี่ ย วชาญ
วาระการดํารงตําแหนง รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ และข อ เสนอของบริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ผู ถื อ หุ น ใหญ
และไดผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แลววาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ทาน เขาเปนกรรมการ ปตท.สผ.
และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในป 2562 ตอไป ดังนี้
(1) นายอัชพร
จารุจินดา
ดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
(2) นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ ดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
(3) พลตรี นิมิตต
สุวรรณรัฐ
ดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
(4) นายวิรัตน
เอื้อนฤมิต
ดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
(5) นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
ดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
โดยเห็นวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลือกตั้งใหเปน
กรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความเขาใจในธุรกิจปโตรเลียมที่มีลักษณะเปน
ธุรกิจเฉพาะ มีความเขาใจยุทธศาสตรพลังงานและเขาใจการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. มีสวนรวมที่สําคัญ
ในการกําหนดแผนกลยุทธรองรับสภาวการณราคาน้ํามันที่ตกต่ําและมีความผันผวนอยางตอเนื่อง ทําให ปตท.สผ.
สามารถบริหารจัดการผานพนสภาวะวิกฤติราคาน้ํามันในชวง 2-3 ปที่ผานมา มีบทบาทที่โดดเดนในการ
กําหนดกลยุทธการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพิ่มเติมโครงการบงกชจากบริษัทเชลล (Shell) และการยื่นขอเสนอ
เพื่อเขาประมูลสัมปทานปโตรเลียมแหลงบงกชและเอราวัณ ซึ่งปตท.สผ.ประสบความสําเร็จในการ
ประมูลทั้ง 2 แหลง ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองใหกับ ปตท.สผ. ในระยะยาว
และรักษาระดับปริมาณการผลิตไดอยางตอเนื่อง เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ
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อย า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ได พิ จ ารณาปรั บ โครงสร า งองค ก รให พ ร อ มรองรั บ โอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม ๆ
ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมและธุรกิจใหม รวมถึงพัฒนาองคกรใหพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี โครงสราง รูปแบบ และวิธีการทํางานที่เหมาะสม แขงขันได การพิจารณาให
บุคคลทั้ง 5 ดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเปนประโยชนในการสานตอใหการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนกลยุทธและการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจที่ไดกําหนดไวในป 2561
(1) นายอัชพร จารุจินดา เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย รวมถึงมีความเขาใจในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยนําความรู ประสบการณดานกฎหมายและกฎเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัทจดทะเบี ยน
ตลอดจนพัฒนาการของกฎหมายใหมมากํากับดูแลใหการดําเนินงานของ ปตท.สผ. อยูในกรอบของกฎหมาย
สะทอนผานรางวัลตาง ๆ ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให ปตท.สผ. เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
(2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจาก
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร รวมถึงมีประสบการณการทํางาน
หลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนําทั้งในและตางประเทศ สามารถนํามา
ปรับใชกับการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะในชวงสถานการณราคาน้ํามันดิบตกต่ําตอเนื่อง และกําหนดแผนกลยุทธ
การลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวการณ เปนประโยชนในการบริหารงานและจัดการกับความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
รวมถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม ๆ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธที่กําหนด
(3) พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีความเขาใจนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตรดานความมั่นคงและความปลอดภัย มีทักษะ
และความรูดาน Information Technology และ Information Management เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
ภายใตสถานการณทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อให ปตท.สผ. เตรียมความพรอมทั้ง
ดานรูปแบบ โครงสรางการทํางานใหทันสมัย สงเสริมการพัฒนาบุคลากร และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมถึงระบบการจัดเก็บและการบริหารขอมูลใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
(4) นายวิรัตน เอื้อนฤมิต เปนกรรมการ ปตท.สผ. ตออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณดานการเงิน ตลอดจนเขาใจธุรกิจดานพลังงานอยางครบวงจร และเปน
ผูบริหารระดับสูงของ 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 เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานบัญชี การเงิน อยางดียิ่ง มีประสบการณทํางานดานการเงิน
มาอยางตอเนื่อง ดํารงตําแหนงกรรมการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และดํารงตําแหนงกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทชั้นนํา เคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงดานการเงินของ ปตท. และ ปตท.สผ.
จึงมีความรูความเขาใจในดานบัญชี การเงิน และภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเปนอยางดี
ทั้งนี้ มีรายละเอียดและวิสัยทัศนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 5 คน ดังสิ่งที่สงมาดวย 4
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ไดแก (1) นายอัชพร จารุจินดา (2) นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ (3) พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ (4) นายวิรัตน เอื้อนฤมิต (5) นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว โดยจะเปนกรรมการอิสระ
3 คน (หมายเลข 1, 2 และ 3) ตามคุณสมบัติที่สอดคลองกับคํานิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดเห็นชอบใหนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให
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ความเห็ นชอบตามที่ กํ าหนดในระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการกํ าหนดนโยบายและกํ ากั บดู แล
รัฐวิสาหกิจ โดย คนร. ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่มี
สวนไดเสียไมไดอยูในหองประชุมและไมไดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระทุกทาน
สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ขอมูลประกอบ :
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระตาง ๆ ขางตนแลว
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผูถือหุนไมสมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจงไวลวงหนาเทานั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
กับผูถือหุนทั้งหมดโดยรวม
จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดย ปตท.สผ.
กําหนดใหวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 และรับเงินปนผล และจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป โดยประธานกรรมการมอบหมายใหเจาหนาที่รับลงทะเบียนเปนผูรับ
หนั ง สื อมอบฉั น ทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเปน การอํานวยความสะดวกให กับผู ถือหุ น และ
ผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใครขอใหทานโปรดนําเอกสารและหลักฐานตามรายการ
ในสิ่งที่สงมาดวย 5, 6 และ 7 (ถามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมดวย ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกมอบฉันทะ
ใหแกกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 8 โปรดนําสงเอกสาร
และหลักฐานตามรายการในสิ่งที่สงมาดวย 5, 6 และ 7 ใสซองตอบรับตามสิ่งที่สงมาดวย 9 สงกลับมายัง
ปตท.สผ. ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามสิ่งที่สงมาดวย 7 ซึ่งทานสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอยางชัดเจน โดยผูถือหุนสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ไดจากเว็บไซตของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ
ไมรับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามเงื่อนไข และจะดําเนินการ
ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัทตามรายละเอียดใน
สิ่งที่สงมาดวย 10
ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชน
ของทานอยางเต็มที่ หากทานมีคําถามที่ตองการให ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั้งนี้
หรือขอมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. สามารถจัดสงคําถามไปลวงหนาไดที่ CorporateSecretary@pttep.com
หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และในวันประชุมผูถือหุน ปตท.สผ. ไดจัดของวางและเครื่องดื่ม
ไวรับรองผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม แตไมไดมีการแจกของชํารวย
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อนึ่ง หากผูถือหุนทานใดตองการรับหนังสือรายงานประจําป 2561 และรายงานความยั่งยืน
ประจําป 2561 ของ ปตท.สผ. ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ สายงานเลขานุการบริษัท ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็ กซ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภ าวดีรัง สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุง เทพฯ 10900
หรือกรอกแบบฟอรมในสิ่งที่สงมาดวย 11 และสงกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะไดจัดสงใหแกทาน
ตอไป และสําหรับทานที่ตองการรับเงินปนผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน
กรุณาแจงความประสงคที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยจะมีผลใชกับการรับ
เงินปนผลในคราวถัดไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ. :
(1) ม.ล.พรรณะเลิศ วาสิกศิริ
โทร. 0-2537- 4749
หรือ
(2) นางฉัตราพรรณ ชีวานนท
โทร. 0-2537- 5310
หรือ
(3) นางสาวนลิณรัช สุขสถาพร
โทร. 0-2537-4000 ตอ 2233
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยเปนกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ โดยมีผูสอบบัญชีเขารวม
ประชุมดวยทุกไตรมาส
2. สอบทานให ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
4. สอบทานให ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล รวมทั้งมีหนาที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการ และมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผูสอบบัญชี
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคาตอบแทน รวมทั้ง
เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบหัวหนา
งานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนผูถูกรองเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
7. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
8. พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบข อ เสนองบประมาณ โครงสร า งและอั ต รากํ า ลั ง ของหน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหฝายบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
10. อนุมัติหนังสือรับรองความเปนอิสระของหัวหนางานตรวจสอบภายในกรณีที่หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ตองลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
11. พิจารณาใหความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปและผลการตรวจสอบ
จากการรองขอใหตรวจสอบในกรณีพิเศษตาง ๆ (Special Audit Request)
12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ ปตท.สผ.
เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชีดวย
13. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
14. สอบทานความถู กต องของเอกสารอางอิง และแบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกั บมาตรการต อ ต า น
การคอรรัปชันของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
- 2 -/ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ...
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน โดยกรรมการสวนใหญตองเปน
กรรมการอิสระ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระ
2 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนําเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหมีการปฏิบัติในทุกระดับตอไป

2.

สงเสริมใหการดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.

3.

ประเมิ นและทบทวนเกี่ ยวกั บนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จ ตลอดจนขอพึง ปฏิ บั ติห รื อแนวปฏิ บั ติ
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหสอดคลองกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ
บริษัทชั้นนํา รวมถึงขอเสนอแนะของสถาบันตาง ๆ และพิจารณาขอเสนอของผูถือหุนที่เกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผูถือหุนตอไป

4.

ดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม
ปตท.สผ.

5.

เป ดเผยข อมู ล เกี่ ยวกั บการกํ ากั บดู แลกิ จ การที่ ดี ของบริ ษั ทต อผู มี ส วนได เสี ย (Stakeholders)
ในรายงานประจําป

6.

ดูแลและใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

7.

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบวาดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อใหมีความเหมาะสม
และทันสมัยอยูเสมอ

8.

เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไวในรายงานประจําป

9.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลุม ปตท.สผ.
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คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ
สรรหาสวนใหญเปนกรรมการอิสระ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

สรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ เมื่อตําแหนงวางลง หรือเมื่อครบวาระ หรือเขารักษาการในกรณีตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญวางลง และอยูระหวางการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งแลวแตกรณี
โดยคํานึงถึงองคประกอบของคณะกรรมการ ความรูความสามารถ และประสบการณที่เปน
ประโยชนตอ ปตท.สผ. จํานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนง และการมีผลประโยชนขัดแยงกัน
(Conflict of Interest) ดวย

2.

พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ
ระบบการพัฒนาผูบริหารเพื่อรองรับตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญใหมีความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของระบบเพื่อใหไดผูบริหารที่มีทักษะและคุณสมบัติที่จําเปนเพื่อรองรับการเติบโต
ของ ปตท.สผ. ใหเปนไปตามเปาหมาย

3.

พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ ไวเปนการลวงหนา และ/หรือในกรณีที่มีตําแหนงวางลง และขอรับ
ขอคิดเห็นตาง ๆ จาก ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี พิจารณาเลือกตั้งตอไป

4.

พิจารณา Performance Agreement แตละปของคณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ตามลําดับ และเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกําหนดแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

5.

พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อแต งตั้งเมื่ อตํ าแหนงว างลง หรือเสนอปรั บปรุงกรรมการเฉพาะเรื่ องตอ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม

6.

พิ จ ารณาการปรั บโครงสร างองค ก รเพื่ อ รองรั บการเติ บ โตและสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางธุรกิจใหเหมาะสม

7.

พิจารณาทบทวนเกี่ ยวกั บระเบี ยบว าดวยคณะกรรมการสรรหา เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

8.

เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวในรายงานประจําป

9.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทนสวนใหญเปนกรรมการอิสระ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระ 2 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

พิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑหรือวิธีการ
และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท
แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.

พิ จารณาคาตอบแทนให แก ประธานเจ าหน าที่ บริ หารและกรรมการผู จั ดการใหญ และพิ จารณา
โครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูง วามีหลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรมและ
สมเหตุสมผล และในกรณีคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ให
คํ านึ ง ถึ ง หน าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบและผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ด ว ย และเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน และจั ดให มี รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อรายงานใหคณะกรรมการทราบ และเปดเผยตอผูถือหุนเปนประจําทุกป

4.

พิจารณาทบทวนระเบียบว าด วยคณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

5.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการ 6 คน เปนกรรมการอิสระ 2 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management
Framework) รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและฝายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร
กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจน
ระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสําคัญและ
คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง (Risk Awareness) ในแต ล ะป จ จั ย เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการใช
ทรัพยากรและกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทในระดับองคกรที่สอดคลองกับ Corporate Direction และ
Value Chain ในธุรกิจสํารวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานการสํารวจ ดานการพัฒนา
ดานการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ดานการลงทุนที่
ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแตละประเทศที่เขาไปดําเนินงาน ดานการเงินและพาณิชย
ดานขีดความสามารถขององคกร และดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเสนอแนะวิธีปองกัน
และวิธีลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได พรอมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ
สนับสนุนหนวยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปจจัยความเสี่ยง
ที่สําคัญ พรอมทั้งแนะนําประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองคกร เพื่อใหมี
การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนํา เพื่อสงเสริมให
ปตท.สผ. สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ท างธุ ร กิ จ ได รวมทั้ ง มอบหมายงานอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ใหแกหนวยงานบริหารความเสี่ยงไดโดยตรง
รายงานการกํ า กั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง และการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต อ
คณะกรรมการ เพื่อทราบเปนประจําในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ตองรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
เปดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําปของบริษัท
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
-------------------------
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นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ซึ่งเขมงวดกวา
ขอกําหนดขั้นต่ําที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดในเรื่องการถือหุนตาม ขอ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
หรือบริษัทยอย
4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถ ือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูทมี่ ีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ
เพื่อประกอบกิจการการเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวย การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให ปตท.สผ. หรือคูสัญญา มีภาระหนี้ที่ตองชําระตอ
อีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองป
6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป
7. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ.
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนยั กับกิจการของ ปตท.สผ.
หรือบริษัทยอย
8. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ปตท.สผ.
9.
ปตท.สผ.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง ขอ 9 แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
อนึ่ง คําจํากัดความที่เกี่ยวของกับการกําหนดนิยามกรรมการอิสระ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เกี่ยวกับการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
-------------------------
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ ปตท.สผ.
1.
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการอิสระ
อายุ: 66 ป

การศึกษา:
 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมมี




กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (7 แหง):
 2560 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

 2560 – ปจจุบัน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กรรมการ สาขาดานกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

 2560 – ปจจุบัน

สังคมแหงชาติ (สศช.)
กรรมการ ในคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแหงประเทศไทย

 2558 – ปจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

 2557 – ปจจุบัน

กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

 2557 – ปจจุบัน

ธุรกิจประกันภัย
กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง

 2546 – ปจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

ประสบการณทาํ งานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 2558 – 2560
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
 2556 – 2560
กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย
 เม.ย. – ต.ค. 2559 กรรมการอํานวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- 2 -/ 2556 ...
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 2556 – 2559
 2556 – 2558
 2555 – 2558
 2555 – 2557

กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรรมการในคณะกรรมการดานกฎหมาย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ การประปานครหลวง

การฝกอบรม:
 หลักสูตรการรางกฎหมาย ประเทศอินเดีย
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 46 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 มกราคม 2556 – 27 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2
27 มีนาคม 2556 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 3
28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562

2 เดือน
3 ป
3 ป

กรรมการอิสระ: มกราคม 2556 – ปจจุบัน (6 ป 2 เดือน)
- 3 -/ จํานวน ...
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จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
18/18 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน** 3/3 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***
15/16 (93.75%)
5. คณะกรรมการอิสระ
3/4 (75%)
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
16/16 (100%)
1/1 (100%)
2/2 (100%)
13/13 (100%)
3/4 (75%)
2/2 (100%)

2559
14/16 (87.50%)
2/2 (100%)
11/11 (100%)
4/4 (100%)
3/3 (100%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
*** ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2561

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 สนั บ สนุ น ให ปตท.สผ. สามารถดํ า เนิ น การตามภารกิ จ หลั ก ได ต ามเป า หมายและ
ยุทธศาสตรขององคกร โดยมีการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เพื่อสนองตอบตอความตองการ
ใชพลังงานภายในประเทศใหไดมากที่สุด และสามารถหารายไดเขาประเทศเพื่อชดเชยการ
นําเขาปโตรเลียมจากตางประเทศ และมีการดําเนินการที่ถูกตอง โปรงใส และรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมทั้งมีการใชมาตรการทางกฎหมายที่ชอบธรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ใหมีความเขมแข็ง และสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แนนอน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ
ไดโดยถูกตอง และสงเสริมใหมีการปฏิบัติโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตหลัก
เกณฑ ข องกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข ององค ก รและ
ประเทศชาติ
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2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการอิสระ
อายุ: 54 ป

การศึกษา:
 Ph.D. (Economics) Yale University สหรัฐอเมริกา
 M.Phil. (Economics) Yale University สหรัฐอเมริกา
 B.A. (Highest Honors) (Economics) Swarthmore College สหรัฐอเมริกา
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 ต.ค. 2561 – ปจจุบนั กรรมการ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (3 แหง):
 2560 – ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย
 2557 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแหงประเทศไทย
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 2554 – ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร จํากัด
 2555 – 2560
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 2543 – 2560
Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2543 – 2559
ที่ปรึกษาดานวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2554 - 2555
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 94/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 5 -/ เกียรติประวัติ ...

สิ่งที่สงมาดวย 4
หนา 5/16

เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2
28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562

1 ป 6 เดือน
3 ป

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปจจุบัน (4 ป 6 เดือน)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
18/18 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 15/15 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***
3/3 (100%)
5. คณะกรรมการสรรหา****
9/9 (100%)
6. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
7. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
13/13 (100%)
4/5 (80%)
8/8 (100%)
3/4 (75%)
2/2 (100%)

2559
14/16 (87.50%)
1/1 (100%)
14/14 (100%)
10/11 (90.91%)
3/3 (100%)
4/4 (100%)
2/3 (66.67%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
*** ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 27 เมษายน 2560 และดํารงตําแหนงอีกครั้งเมือ่
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
**** ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
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วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ปตท.สผ. ไดดําเนินการในหลายดานเพื่อเสริมสรางพื้นฐานของ
องคกรในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใหมั่นคงยิ่งขึ้น ไดพฒ
ั นาขีดความสามารถในการแขงขัน
ดวยการริเ ริ่มโครงการตา งๆ เพื่อลดต น ทุ น ผานโครงการ SAVE to be SAFE ส ง ผลใหส ถานะ
การเงินของบริษัทยังคงแข็งแกรง ไดมีการปรับนโยบายการลงทุนตามกลยุทธ “Coming Home”
Strategy โดยมุงเนนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น ที่บริษัทให
ความสําคัญ นอกจากนี้ การที่ ปตท.สผ. ชนะการประมูลแหลงสัมปทานบงกชและเอราวัณจะ
ชวยรักษาความมั่นคงใหกับทั้ง ปตท.สผ. และประเทศไทยตอไปในอนาคต
สถานการณใ นอีก 3 ปข า งหนา จะแตกตา งจากที ่ผ า นมา ปตท.สผ. จึง ตอ งให
ความสําคัญกับการเติบโตจากพื้นฐานขององคกรที่ไดวางไว โดยตองมุงเนนทั้งโครงการหลัก
ในปจจุบัน (เชน การดําเนินการใหไดตามแผนที่วางไวของโครงการโมซัมบิกและโครงการในอาว
ไทย) การไดโครงการและแหลงสํารวจใหมๆ รวมทั้ง การดําเนินธุรกิจใหมที่ใชองคความรูและ
ความเชี่ยวชาญที่มีอยู ปตท.สผ. จึงตองเตรียมความพรอมใหบุคคลากรมีทักษะที่จําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
ความทาทายหลักที่ ปตท.สผ. ตองกาวขามใหไดเพื่อการเติบโตในอนาคตก็คือ การ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว (Execution) และการปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีความคลองตัว มีวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความ
รับผิดชอบ และการสรางผลงานเปนหลัก


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับบริษัทจดทะเบียน แตสําหรับ ปตท.สผ.
ตองถือเปนเรื่องที่สําคัญมากกวาบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ
สืบเนื่องจากการที่ ปตท.สผ. เปน National Oil Company
 การที่ ปตท.สผ. เป น National Oil Company ผู มี ส ว นได เ สี ย (Stakeholders)
หลากหลายรวมทั้ ง ภาครั ฐ และประชาชนทั่ ว ไป ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ ปตท.สผ. จึงตองเหนือกวาบริษัทมหาชน
ทั่วไปที่มี Stakeholders ที่จํากัดกวา
 การที่ ปตท.สผ. เปน National Oil Company อยูในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทําใหเปนที่จับตาของสังคม ปตท.สผ. จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง
ความเชื ่ อ มั ่ น ให ก ั บ สั ง คม (Social Trust) ดั ง นั ้ น เพี ย งแค ก ารทํ า ถู ก ต อ ง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบจึงไมเพียงพอ แตตองเปนการดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใส เปดเผยและตรวจสอบไดเปนพิเศษ
 การที่ ปตท.สผ. มี ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญและมีรายการที่เกี่ยวของกันจํานวนมาก
ทําใหความสําคัญของการดูแลเรื่องความเปนธรรมและผลประโยชนของผูถือหุน
รายยอยจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ
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3.
พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ
อายุ: 47 ป

การศึกษา:
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) (Communications and Signal Processing)
University of Minnesota สหรัฐอเมริกา



ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) Virginia Military Institute สหรัฐอเมริกา

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมมี
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (1 แหง):
 ต.ค. 2561 – ปจจุบนั รองหัวหนา สํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ ศูนยประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม


กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 เม.ย. – ก.ย. 2561 นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
 2560 – มี.ค. 2561 ผูบังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
 2559 – 2560
นายทหารปฏิบัติการ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 2558 – 2559
ผูบังคับการกรมทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค กองทัพบก
 2553 - 2558
รองผูบังคับการกรมทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค กองทัพบก
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa
ประเทศแคนาดา
Electronic Commerce Course, Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
Computer Emergency Response Team, Carnegie Melon, Pittsburg, Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 83
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารรวม
หลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตยรุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา

เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1.
2.
3.

เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2
28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562

ไมมี
ไมมี
ไมมี

1 ป 6 เดือน
3 ป

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปจจุบัน (4 ป 6 เดือน)
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จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
15/18 (83.33%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
9/15 (60%)
4. คณะกรรมการสรรหา**
9/9 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
12/16 (75%)
1/1 (100%)
11/13 (84.62%)
8/8 (100%)
4/4 (100%)
1/2 (50%)

2559
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
10/14 (71.43%)
7/8 (87.50%)
4/4 (100%)
3/3 (100%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 การสรางความรูสึกใหประชาชนคนไทยมีความภูมิใจและยอมรับ ใหประชาชนมีความรูสึก
ที่ดีตอบริษัทและรูสึกถึงความเปนเจาของในฐานะคนไทยคนหนึ่ง การมอง Core Business
ที่ น อกเหนื อ จากการ “สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม” เป น การ “สํ า รวจและผลิ ต พลั ง งาน
ทางเลือก” อื่นๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล น้ํามันคงมีปริมาณนอยลงเรื่อยๆ จําเปนที่จะตอง
หันมาสํารวจ ผลิต และพัฒนาพลังงานอื่นๆ (พลังงานทดแทน) เพิ่มเติม


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดมี าใชในการบริหารกิจการ:
 บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน
สูงสุดขององคกรและผูมีสวนไดเสีย เนนการบริหารใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืนและกาวหนา
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและชุมชน ทํางานอยางมืออาชีพ โปรงใส เปนธรรม ยุติธรรม เปนกลาง
ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได วางตัวเหมาะสม เคารพและใหเกียรติผูรวมงาน ปฏิบัติตนเปน
แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ดํ า รงตนตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือหนวยงานที่กํากับดูแล
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4.

นายวิรัตน เอื้อนฤมิต

กรรมการ
อายุ: 56 ป
การศึกษา:
 ปริญญาโท M.B.A. (Financial Management), Pennsylvania State
Universityสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 2559 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน และกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษทั จดทะเบียน (8 แหง):
 พ.ย. 2561 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท Sakari Resources จํากัด
 2559 – ปจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
 2559 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานสงเสริมการคาการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
 2558 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สนจ.)
(พ.ศ. 2558-2560)
 2558 – ปจจุบัน คณะอนุกรรมการ ดานการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน
ภายใตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.)
 2556 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:
 พ.ย. 2561 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การใหบริการทาเทียบเรือเพื่อรับหรือขนสง LNG โดยเปนบริษัทยอยของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ ปตท.สผ.
 2559 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน และกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ และเปนผูถือหุนใหญ รวมทั้งเปนลูกคาของ ปตท.สผ.
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ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 มิ.ย. – ต.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
 2559 – 2560
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด
 2557 – 2560
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรระยอง
(VISTEC) และมูลนิธิโรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS)
 ม.ค. – ก.ย. 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
 2558 – 2559
กรรมการ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 2558 – 2559
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 2557 – 2559
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 2557 – 2558
กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 2557 – 2558
กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด
 2555 – 2558
กรรมการ บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
การฝกอบรม:
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 20
สถาบันพระปกเกลา
 Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 Advanced Management Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 Advanced Management Program 184, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุนที่ 16 สํานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุนที่ 2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2544 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 38/2555 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 TLCA Executive Development Program รุนที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 2556) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย:
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
มี*
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
* ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ ตน และกาซธรรมชาติ ของ ปตท. ซึ่งเปน
บริษัทใหญของ ปตท.สผ. และดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
23 กุมภาพันธ 2558 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2
28 มีนาคม 2559 - 29 มีนาคม 2562
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
17/18 (94.44%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 13/15 (86.67%)
4. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
11/13 (84.62%)
2/2 (100%)

1 ป 1 เดือน
3 ป

2559
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
12/14 (85.71%)
3/3 (100%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
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วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 กําหนดนโยบายและผลักดันการดําเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ใหเปนองคกรชั้นนําในระดับโลก
และเปนที่ภาคภูมิใจของคนไทย โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และ ขีดความสามารถ
บุคลากรในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม มุงเนนการเพิ่มปริมาณสํารองโดยขยายการ
ลงทุนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศและการ
เติบโตอยางยั่งยืนขององคกร นอกจากนี้ ผลักดันใหองคกรเกิด การปรับตัวเปลี่ยนแปลง
รวมถึงแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหมๆ (New S-Curve) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีตอธุรกิจ (Business Disruption) ทั้งนี้ โครงการที่ลงทุนใหมตองเขากับแผน
กลยุ ท ธขององค กรและบริหารจัดการเงินลงทุนที่มีใหได ผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญตอองคกรเพราะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอ
ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และนําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคา
ใหกับผูถือหุนในระยะยาวจึงกลาวไดวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
มูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
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5. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
กรรมการ
อายุ: 64 ป
การศึกษา:
 ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 ต.ค. 2561 – ปจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (3 แหง):
 2561 – ปจจุบัน
กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดานการเงิน
และการบัญชี การรถไฟแหงประเทศไทย
 2561 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส จํากัด
 2560 – ปจจุบัน
คณะที่ปรึกษาดานการระดมทุนและการกํากับบริษัทจดทะเบียน
แตงตั้งโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 2559 - 2561
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงิน
และงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)
 2554 – 2558
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงินและการบัญชี
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 2549 – 2554
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 13/2018)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 11/2018) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 36/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3 โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP 7/2012) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): 10,000 หุน (0.00025%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย:
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
มี*
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
* ม.ค. 2559 – ม.ค. 2561 ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ของ ปตท.สผ.

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กุมภาพันธ 2561 – 29 มีนาคม 2562

1 ป 1 เดือน
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จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
16/16 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 12/13 (92.31%)
4. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
-

2559
-

* เขารับตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
** ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 ภายใตสถานการณราคาน้ํามันตกต่ําและมีความผันผวนมาก จะกํากับดูแลให ปตท.สผ.
เปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในเอเซียที่มีตนทุนต่ํา สามารถแขงขันได โดยมี
ความคลองตัว และความพรอมในการปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อความยั่งยืน ดวยการนําระบบ
Digital Technology มาใชทั่วทั้งองคกร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการตอยอดธุรกิจ เชน
ธุรกิจไฟฟาและธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ ในที่ที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะใน
ประเทศกลุม CLMV


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 กําหนดโครงสรางองคกรและหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหชัดเจน มี Check and Balance
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
 สนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมการสร า งคนเก ง และคนดี ที่ มี ก ารทํ า งานอย า งมื อ อาชี พ โปร ง ใส
ยุติธรรม ซื่อสัตย ตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม และการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํ ากั ด (มหาชน) จะดํ าเนิ นการลงทะเบี ยนด วยระบบ Barcode ดั งนั้ น เพื่ อความสะดวกในการลงทะเบี ยน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําสิ่งที่สงมาดวย 6 (หนังสือเชิญประชุม) มาดวย ทั้งนี้
บริษัทสงวนสิทธิที่จะไมรับลงทะเบียนใหกับผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐานมา
แสดงไมครบถวนพอที่จะทําใหเขาใจไดวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่แทจริง
1.

กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่สงมาดวย 6) ซึ่งผูถือหุนลงชื่อแลว
(2) เอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 นิติบุคคล โดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)
(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่สง มาดวย 6) ซึง่ ผูแทนนิติบุคคล
(กรรมการ) ลงชื่อแลว
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล
(กรรมการ) ที่เขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
(3) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2.

กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 เลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเทานั้น (ปตท.สผ. จัดสงเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ที่พิมพ Barcode ใหแกผูถือหุนทุกราย โดยทานสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
และ แบบ ค. ไดที่ www.pttep.com)
 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
(ขอแนะนําใหใช แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ)
 ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุนเทานั้นที่สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได
 ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตอง
และมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแก
ผูมอบฉันทะทุกราย
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา
(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่สงมาดวย 6) ซึ่งผูรบั มอบฉันทะ
ลงชื่อแลว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 7) ซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน และลงชื่อ
ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะแลว
(3) สําเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูรับมอบฉันทะ
- 2 -/ 2.2 กรณีผูมอบฉันทะ ...
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2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล
(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรมลงทะเบียนเดิม) (สิ่งที่สงมาดวย 6) ซึ่งผูร ับมอบฉันทะลงชื่อแลว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 7) ซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน และลงชื่อ
ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะแลว
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ซึ่งมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูที่ลงชื่อเปนผูมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(4) สําเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูรับมอบฉันทะ
2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
(1) หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่สงมาดวย 6) ซึ่งผูรบั มอบฉันทะ
ลงชื่อแลว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 7) ซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน และลงชื่อ
ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะแลว
(3) สําเนาเอกสารตาม 2.2 (3) - (4) หรือตาม 1.1 (2) ของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ
และสําเนาหนังสือมอบอํานาจของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศที่มอบอํานาจให Custodian
เปนผูลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(4) สําเนาหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian
และสําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ Custodian มอบอํานาจใหกรรมการ หรือผูบริหาร หรือ
พนักงานของ Custodian มอบฉันทะได ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(5) สําเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(6) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูรับมอบฉันทะ



3.

กรณีมีการมอบอํานาจชวงกอนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอํานาจชวงทุกชวงตองครบถวน
ไมขาดตอน และมีถอยคําใหมอบอํานาจชวงได รวมถึงสําเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูมอบอํานาจ
ชวงทุกชวงตองครบถวน และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
เอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ตองมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนอีกชั้นหนึง่
เอกสารที่มีตนฉบับไมใชภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษ พรอมรับรองความถูกตอง
ของคําแปลโดยผูมอบฉันทะ

หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถมอบให
 พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล
รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
 นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
 นายบัณฑิต
เอื้ออาภรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
เพื่อหลีกเลี่ยงการมีสวนไดเสียกรรมการอิสระที่ไดรับมอบฉันทะจะไมออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 5
“พิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เวนแตกรณีผูถือหุนระบุให
- 3 -/ กรรมการอิสระ ...
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กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอยางชัดเจนโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)
4.
5.

6.
7.
8.
9.

กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยใหนําสําเนา
คําสั่งศาลแตงตั้งเปนผูจัดการมรดก ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูจัดการมรดกมามอบใหเปนหลักฐาน
เพิ่มเติมดวย
กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว ใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย เขารวมประชุมดวยตนเอง หรือ
มอบฉันทะ โดยใหนําสําเนาทะเบียนบานของผูเยาว และ/หรือ สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูปกครอง
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย มามอบใหเปนหลักฐาน
เพิ่มเติมดวย
กรณีผูถือหุนเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษ (แลวแตกรณี)
เขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยใหนําสําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูอนุบาลหรือผูพิทักษมามอบใหเปนหลักฐานเพิ่มเติมดวย
เพื่อความสะดวก โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบกอนวันประชุม
ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562
กรณีมีการแกไขคํานําหนาชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสําเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
และรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของหลักฐานนั้น ๆ ดวย
ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน โดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบงแยกการลง
คะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศ
แตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
-------------------------
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

1.

เขียนที่
วันที่

ขาพเจา

อากรแสตมป
20 บาท

เดือน

ป
เลขทะเบียนผูถือหุน

อยูบานเลขที่

สัญชาติ
2.

เปนผูถือหุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน
 หุนสามัญ
หุน

3.

ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ ตามรายชื่อดานลาง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8)
 (1) พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล

อายุ 64 ป

ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (2) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
อายุ 69 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ
อายุ 53 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (4) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 (5) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 (6) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว (ฝงพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1.
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2.
ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได

สิ่งที่สงมาดวย 7
หนา 1/3
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

1.

ขาพเจา

เขียนที่
วันที่

อยูบานเลขที่

เดือน

อากรแสตมป
20 บาท

ป
เลขทะเบียนผูถือหุน

สัญชาติ
2.

เปนผูถือหุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน
 หุนสามัญ
หุน

3.

ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ ตามรายชื่อดานลาง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8)
 (1) พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล
อายุ 64 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (2) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
อายุ 69 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ
อายุ 53 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (4) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 (5) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 (6) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว (ฝงพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562
(ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)
ระเบียบวาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง

4.

ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
6.1 ชื่อกรรมการ
นายอัชพร
จารุจินดา
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
6.2 ชื่อกรรมการ
พลตรี นิมิตต
สุวรรณรัฐ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
6.3 ชื่อกรรมการ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
6.4 ชื่อกรรมการ
นายวิรัตน
เอื้อนฤมิต
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
6.5 ชื่อกรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
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 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

5.

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

6.

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
ผูรับมอบฉันทะ
หมายเหตุ
1.
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2.
ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3.
ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว
(ฝงพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ระเบียบวาระที่

เรื่อง
 เห็นดวย

ระเบียบวาระที่

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

เรื่อง
 เห็นดวย

ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ(ตอ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากรแสตมป
20 บาท

(สําหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น)

1.

เขียนที่
วันที่

ขาพเจา

เดือน

ป
เลขทะเบียนผูถือหุน

อยูบานเลขที่

สัญชาติ
2.

เปนผูถือหุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน
 หุนสามัญ
หุน

3.

ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ ตามรายชื่อดานลาง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8)
 (1) พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล

4.
5.

อายุ 64 ป

ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (2) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
อายุ 69 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (3) นายบัณฑิต
เอื้ออาภรณ
อายุ 53 ป
ที่อยู : บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 34 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ
 (4) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 (5) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 (6) นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว (ฝงพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
 มอบฉันทะบางสวน คือ  หุนสามัญ
หุน
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 และแผนงานประจําป 2562
(ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)
ระเบียบวาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่5
พิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง

6.
7.
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เสียง

เสียง

เสียง

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
6.1 ชื่อกรรมการ
นายอัชพร
จารุจินดา
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
6.2 ชื่อกรรมการ
พลตรี นิมิตต
สุวรรณรัฐ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
6.3 ชื่อกรรมการ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
6.4 ชื่อกรรมการ
นายวิรัตน
เอื้อนฤมิต
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
6.5 ชื่อกรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
ผูรับมอบฉันทะ
หมายเหตุ
1.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2.
หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
4.
ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5.
ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว
(ฝงพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ระเบียบวาระที่
เรื่อง
 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

เสียง

 ไมเห็นดวย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

เสียง

 ไมเห็นดวย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

เสียง

 ไมเห็นดวย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

เสียง

 ไมเห็นดวย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นดวย

เสียง

 ไมเห็นดวย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

สิ่งที่สงมาดวย 8/ Attachment 8
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
Name List and Details of PTTEP Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders
1.

พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล
(รองประธานกรรมการกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน)
อายุ 64 ป ที่อยู: บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Admiral Tanarat Ubol
(Vice Chairman of the Independent Directors Committee, Chairman of the Corporate
Governance Committee and Member of the Remuneration Committee)
Age 64, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1,
34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

2.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล)
อายุ 69 ป ที่อยู: บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Ms. Panada Kanokwat
(Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Corporate
Governance Committee)
Age 69, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1,
34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

3.

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ
(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา)
อายุ 53 ป ที่อยู: บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ชั้น 34
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Mr. Bundhit Eua-arporn
(Independent Director and Chairman of the Nominating Committee)
Age 53, Address: PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1,
34th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900
กรรมการอิสระทั้ง 3 คนขางตน ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเวนระเบียบ
วาระที่ 5 พิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งถือวามี
สวนไดเสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ไดรับมอบฉันทะจะไมออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระ
ดังกลาว (เวนแตกรณี ผูถือหุนระบุใหกรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอยางชัดเจนโดยใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)
All 3 above mentioned independent directors are considered to have no conflicts of interests in all
agenda except the agenda item 5: “To approve the board of directors’ and the sub-committees’
remuneration”, therefore, those independent directors who are granted proxies shall refrain from
voting in such agenda item (unless shareholders clearly define their votes in the proxy B or C.)
-------------------------
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ขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่กําหนดในขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
 การปดสมุดทะเบียน :
ขอบังคับบริษัท ขอ 7 ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี)
ไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน (โปรดพิจารณามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด)
 การเรียกประชุมผูถือหุน :
ขอบังคับบริษัท ขอ 21 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ
ประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผูถือหุนเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน
นับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบ
หาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดหมด จะเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การขอใหเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน (โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และ
มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุน
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
ตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น
ใหแกบริษัท

- 2 -/ ขอบังคับบริษัท ขอ 22 …

สิ่งที่สงมาดวย 10
หนา 2/6

ขอบังคับบริษัท ขอ 22 ในการประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียด
ตามสมควร และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอ ยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
 องคประชุม :
ขอบังคับบริษัท ขอ 23 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)
มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหนุ นับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103
วรรค 1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมโดยตําแหนง หากประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับ
วาจะตองครบองคประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
 คะแนนเสียง :
ขอบังคับบริษัท ขอ 24 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนทีต่ นถือ และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ คือ
(1) ในกรณีทั่วไป ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(โปรดพิจารณามาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)
(2) ในการกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)
ข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข อ 10 ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น เกิ น จํ า นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ พึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให ผู เป น ประธาน
ในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
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การมอบฉันทะ :
ขอบังคับบริษัท ขอ 25 การมอบฉันทะใหเขาประชุมผูถือหุน จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ
เพียงรายเดียว
ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนได
(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
สิ่งที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด


มาตรา 53 : หุนนั้นจะแบงแยกมิได

ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปจองหุน หรือถือหุน หุนเดียวหรือหลายหุนรวมกัน บุคคลเหลานั้นตอง
รับผิดรวมกัน ในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุน และตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวนนั้น
แตเพียงคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุน แลวแตกรณี
 มาตรา 100 : ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน
ในกรณี ที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุน
ทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุน
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด
จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือหุนตามวรรคสอง
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท”
 มาตรา 105 : ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย
 มาตรา 108 : ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไมปฏิบัติตาม
หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูถือหุนไมนอยกวาหาคน หรือผูถือหุน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติ
ในการประชุมครั้งนั้นก็ได แตตองรองขอตอศาล ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของที่ประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทแจงไปยังผูถือหุน
ภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
 มาตรา 112 : คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทําขึ้นในระหวางรอบปบัญชี เพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชี
กําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
 มาตรา 115 : การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุน ละเทา ๆ กัน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอืน่
ในเรื่องหุนบุริมสิทธิ โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เมื่อขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน
ไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวตอง
รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน กับใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้น
ในหนังสือพิมพดวย
 มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
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 มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ
ของบริษัท
 มาตรา 125 : ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน และมีหนาที่
เขารวมประชุม ในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุน และ
ปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
 มาตรา 127 : บริษัทตองจัดสงรายงานประจําป พรอมกับสําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ที่ผูสอบบัญ ชีไดตรวจสอบและที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว และสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน
เฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบงเงินปนผล โดยมีผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
ลงลายมือชื่อรับรองวาถูกตองไปยังนายทะเบียน สําหรับงบดุลนั้น บริษัทตองโฆษณาใหประชาชนทราบ
ทางหนั งสือ พิ ม พ มี กําหนดเวลาอยางน อ ยหนึ่ งวัน ด วย ทั้ งนี้ ภายในหนึ่ งเดื อนนั บแต วัน ที่ ที่ ป ระชุม
ผูถือหุนอนุมัติ
 มาตรา 145 : การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชนใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหนํามาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มติที่ใหออกหุนกูตามวรรคหนึ่งตองใชมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 มาตรา 218 : ผูใดเขารวมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผูถือหุน และลงคะแนนออกเสียง
หรืองดลงคะแนนเสียง โดยลวงวาตนเปนผูจองหุน ผูถือหุน หรือผูมีสิทธิออกเสียงแทนผูจ องหุน หรือผูถือหุน
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ผูใดใหอุปการะแกการกระทําความผิดในวรรคหนึ่ง โดยสงมอบเอกสารแสดงการจองหุน หรือใบหุน
ซึ่งไดใชเพื่อการดังกลาวแลว ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 มาตรา 33 : หามมิใหบริษัทเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม ประเภทหุน หุนกู ตั๋วเงิน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนกู และหลักทรัพยอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด เวนแต
(1) เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่เขาลักษณะตามมาตรา 63
(2) ไดรับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบัติตามมาตรา 65 หรือ
(3) เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจํากัดตอผูถือหุนตามสัดสวน
การถือหุน โดยไดรับชําระราคา เต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน
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มาตรา 35 : การขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและการอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 และ
มาตรา 34 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้ ไวดวยก็ได
(1) สัดสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย
(3) การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย
(4) การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย
(5) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคาจองหลักทรัพย
(6) เงื่อนไขอื่นที่จําเปนในการรักษาผลประโยชนประชาชน ผูลงทุน

มาตรา 89/26 : ในการประชุมผูถือหุน บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตองเปนผูถือหุนที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนให เป นไปตามที่ ปรากฏในทะเบี ยนผู ถื อหุ น ณ วันเดี ยวกั นนั้ น ทั้ งนี้ สิ ทธิ ของบุ คคลดั งกล าว
ยอมไมไดรับผลกระทบ แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน
สองเดือน แตตองไมกอนวันที่คณะกรรมการอนุมัติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการ
กําหนดวันเพื่อกําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได
-------------------------
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
ในรูปแบบหนังสือ
เลขทะเบียนผูถือหุน
เรียน

เลขานุการบริษัท

ขาพเจา
อยูบานเลขที่
2 พับลง


สัญชาติ

กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน
1.



มีความประสงคขอรับเอกสารดังตอไปนี้

 รายงานประจําป 2561
 รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
2.

ที่อยูในการจัดสงเอกสาร

 ใหบริษัทจัดสงเอกสารไปตามที่อยูขางตน
 ใหบริษัทจัดสงเอกสารไปตามที่อยูตามดานลางนี้
ที่อยูเลขที่
หมูบาน
ตําบล/แขวง
จังหวัด

หมู

ซอย
ถนน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

เมื่อกรอกรายละเอียดขางตนเรียบรอยแลว โปรดสงโทรสารไปที่หมายเลข 0-2537-4500 หรือพับเปน
ซองธุรกิจตอบรับ และสงกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อจะไดดําเนินการตามความประสงคของผูถือหุนตอไป


1 พับขึ้น
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว (ฝงพลาซา)
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจก
ั ร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หองบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร
ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลฯ

ถนนลาดพราว

โรงเรียนหอวัง

ยูเนี่ยน
มอลล

มหาวิทยาลัย
เซนตจอหน

โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา
แกรนด กรุงเทพฯ

ถนนวิภาวดีรังสิต

ถนนวิภาวดีรังสิต

BOI

กระทรวง
พลังงาน
ปตท.สผ.

ปตท.
สวนจตุจักร

ขั้นตอนการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

สิ่งที่สงมาดวย 13

ผูถือหุน
บุคคลธรรมดา
มาดวยตนเอง

นิติบุคคล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ
ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป
- สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบ-รับรอง
- แบบฟอรมลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัวผูรับมอบ

ลงทะเบียน
- แบบฟอรมลงทะเบียน - ลงชื่อ
- แสดงบัตรประจําตัว

ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป
- สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบ-รับรอง
- หนังสือรับรองนิติบุคคล - รับรอง
- แบบฟอรมลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัวผูรับมอบ

ลงทะเบียน
- เอกสารขางตน
- ลงชื่อในแบบฟอรม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ตามลําดับระเบียบวาระ

บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสียง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
โดยยกมือเพือ่ ใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรับ
บัตรลงคะแนน และไมตองออกเสียงอีก)
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอที่ประชุม
* เมื่อเลิกประชุม ขอใหทุกทานสงบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูค ืนใหกับเจาหนาที่ดว ย เพื่อใชประกอบการตรวจสอบ
คะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

