Q&A from 2021 Annual General Shareholder’s Meeting
ผลประกอบการ
1. คำถำม : ปตท.สผ.สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่ำ 30 USD/BBL/รำคำนำมันดิบ หรือไม่
คำตอบ : บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้สำมำรถลดต้นทุน
กำรดำเนินงำนต่อหน่วย (Unit Cost) ให้อยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มอุตสำหกรรม หรือที่ระดับ 25
ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท (Aspiration
Target) ที่จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 2573
Question: Can PTTEP increase its operation efficiency by reducing the unit cost to be below 30 US dollars
per barrel?
Answer: As part of the Aspiration Target to be achieved by 2030, the company plans to reduce unit cost
to the Top Quartile level of the industry (at around 25 US Dollars per barrel) through various
initiatives including production efficiency enhancement.
2. คำถำม : ปตท.สผ. คำดกำรณ์ว่ำ ปี 2564 -2565 รำคำนำมันดิบอยู่ที่รำคำเท่ำใด
คำตอบ : คำดว่ำรำคำนำมันดิบดูไบจะปรับตัวเพิ่มขึน โดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 55-60 ดอลลำร์ สรอ. ต่อ
บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ
Question: What is the company’s forecast for crude oil price during 2021-2022?
Answer: We expect the Dubai crude oil price to recover to the level around 55-60 US Dollars per barrel.
3. คำถำม : จำกวีดิทัศน์ ปี 2565 งบลงทุนสูงกว่ำปีอื่นใน 5 ปี ปตท.สผ. มีโครงกำรพิเศษอะไร
คำตอบ : เนื่องด้วยสัมปทำนโครงกำรบงกชจะสินสุดลงในปี 2565 ดังนัน สิ่งติดตังที่ไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ได้ภำยหลังสินสุดสัญญำสัมปทำนตำมสัญญำสัมปทำน ผู้รับสัมปทำนทังผู้ดำเนินงำน และผู้ร่วมทุนจะต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรือถอนของสิ่งติดตังนันเต็มจำนวน
Question: Referring to the 5-year investment plan shown in the VDO during the meeting, what are the main
projects that contribute to investment plan in 2022?
Answer: As the Bongkot concession would end in the year 2022, there will be the decommissioning costs
which are responsibilities of the concessionaire, both the operators and non-operators.
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4. คำถำม: ปตท.สผ. ค้นพบแหล่งนำมันเยอะในภำวะที่โลกจะใช้นำมันน้อยลง ปตท.สผ. จะนำมำใช้พัฒนำอย่ำงไร ถึง
จะมีประโยชน์สูงสุด
คำตอบ: บริษัทเน้นกำรลงทุนในโครงกำรที่มีศักยภำพที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบำยของบริษัท และเน้นเพิ่ม
กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติซึ่งบริษัทมองว่ำจะเป็นพลังงำนหลักที่จะมำทดแทนนำมัน โดยปัจจุบันบริษัทมี
ปริมำณสำรองปิโตรเลียมหลักเป็นก๊ำซธรรมชำติ
Question: It is expected that world oil consumption will be lowered going forward. How will the Company
develop its oil fields that has recently been discovered?
Answer: PTTEP focuses on projects that align with company’s strategy and aim to increase natural gas
portion in our portfolio mix which is in-line with company’s view on energy transition trend that gas
will be more important resource. Presently, company’s main petroleum reserve is natural gas.
5. คำถำม: กำรค้นพบนำมันและก๊ำซธรรมชำติในโครงกำรซำรำวัก จะทำให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มประมำณเท่ำใด
คำตอบ : กำรค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติและนำมันในรัฐซำรำวัค ประเทศมำเลเซีย ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยในบำง
แหล่งยังต้องมีกำรเจำะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมเพื่อหำศักยภำพของแหล่งผลิต ก่อนที่จะสำมำรถเสนอ
แผนพัฒนำให้กับหน่วยงำนรัฐเพื่ออนุมัติต่อไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีควำมคืบหน้ำชัดเจนในเรื่องนี
Question: How much is the revenue contribution from the oil and gas discoveries in Sarawak?
Answer: Recent gas and oil discoveries in Sarawak are in early stage and company needs to study more
information and conduct additional appraisal wells for some fields before company can propose
a development plan to the regulators. Company will further disclose more information when there
is more clarity on this matter.
6. คำถำม: ปตท.สผ. มีแผนจะทำอย่ำงไรกับโครงกำร มำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ถ้ำรำคำนำมันยังอยูใ่ นระดับต่ำ
คำตอบ : ปตท.สผ. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสมสำหรับโครงกำรนี
Question: What does company plan for Mariana Oil Sands asset given low oil price environment?
Answer: PTTEP is considering appropriate actions for this project.
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บริษัทย่อยที่จดทะเบียน ณ เกาะเคย์แมน
1. คำถำม : บริษัทย่อยที่จดทะเบียนที่เกำะเคย์แมนที่ยังดำเนินกำรอยู่ มีจำนวนเท่ำใด และบริษัทมีแนวคิดกำรบริหำร
จัดกำรในกรณีนีอย่ำงไร
คำตอบ : ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยในเคย์แมนจำนวน 25 บริษัท เป็นบริษัทที่ยังดำเนินกำรอยู่จำนวน 20
บริษัท และอีก 5 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำปิดบริษัท
ปตท.สผ. ยุ ติ ก ำรจัดตังบริ ษัท ย่อ ยที่ เคย์แ มนนับ ตังแต่ ปี 2555 และพิ จ ำรณำลดจำนวนบริ ษัทย่อยใน
เคย์แมนที่ไม่ประสบควำมสำเร็จในกำรสำรวจและอยู่ระหว่ำงกำรคืนแปลงสำรวจ แต่อย่ำงไรก็ดี เมื่อปี
2562 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยที่จดทะเบียนใน Cayman เพิ่มอีกจำนวน 4 บริษัท เนื่องจำกกำรเข้ำซือกิจกำร
ของกลุ่ม Partex อันเป็นเงื่อนไขตำมสัญญำ
ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทังมีกำรเสียภำษีในประเทศไทยและในประเทศ
ที่ลงทุนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
ปตท.สผ. ไม่มีกำรเปิดบัญชีธนำคำรในเคย์แมน และ ปตท.สผ. ทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมข้อกำหนดของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือธนำคำรกลำงของประเทศที่เข้ำไปลงทุน
Question: How many companies registered in Cayman Islands that are still operational, and what is
PTTEP’s management direction on this issue?
Answer: PTTEP has in total 25 subsidiaries registered in Cayman, among them 20 are in operational and
5 are in consideration of dissolving.
PTTEP has not established a Cayman company since 2012 and considered to dissolve the one
that was not successful in exploration and in the relinquishment process; however, in 2019, PTTEP
has 4 more Cayman subsidiaries from the acquisition of Partex Group which is under the
conditions of the agreement.
PTTEP has abided by laws and regulations of relevant countries as well as complied with tax
requirements in Thailand and investing countries.
PTTEP does not open any bank account in Cayman. Bank account of Cayman subsidiaries was
opened in Thailand or in investing countries. All money transactions are in compliance with the
requirement of Bank of Thailand and/or central bank of the investing countries.
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การเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ามันรั่วของแหล่งมอนทารา
1. คำถำม : จำกข่ำวแจ้งตลำดหลักทรัพย์ กรณีที่กลุ่มผู้เลียงสำหร่ำยในประเทศอินโดนีเซีย ได้ยื่นฟ้องเรียกค่ำเสียหำย
จำกเหตุกำรณ์นำมันรั่วของแหล่งมอนทำรำ ต่อบริษัทย่อย PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty
Ltd (PTTEP AAA) ต่อศำลออสเตรเลีย และศำลมีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 19 มีนำคม แนวโน้มจะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่ำงไรหรือไม่
คำตอบ : PTTEP AAA อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคำพิพำกษำดังกล่ำวโดยละเอียด เพื่อพิจำรณำใช้สิทธิอุทธรณ์ในคดี
ดังกล่ำวต่อไป โดยปัจจุบันศำลได้ตัดสินในส่วนของผู้เลียงสำหร่ำยคนหนึ่ง เท่ำนัน และคำตัดสินของศำล
ดังกล่ำวไม่สำมำรถถือเป็นแบบอย่ำงว่ำทุกรำยจะได้รับกำรตัดสินเหมือนกัน ต้องพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป
Question: What is the potential impact to the company (if any), from the Montara Class Actions lawsuit
brought against PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) in the Federal Court of
Australia, by a group of Indonesian seaweed farmers, claiming damages to their seaweed crops
caused by the 2009 Montara incident in the Australian waters and the class action judgment was
delivered on 19 March 2021?
Answer: PTTEP AAA will carefully consider the court judgment and the appeal avenues available to it. The
judgment that was delivered was only for a claim of one seaweed farmer and such judgment shall
not hold as a precedent case to each individual claim which their damages need to be considered
case by case.

สถานการณ์ในประเทศเมียนมา
1. คำถำม : สถำนกำรณ์รุนแรงในประเทศเมียนมำ จะมีผลกระทบต่อ ปตท.สผ.หรือไม่อย่ำงไร
คำตอบ : ปตท.สผ. ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปีแล้ว ปตท.สผ. กำหนดพันธกิจในกำร
ดำเนินกำรเช่นเดียวกับในประเทศไทย คือกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนควบคู่ไปกับสร้ำงคุณค่ำอย่ำง
ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่ำย ปตท.สผ. ให้ควำมสำคัญกับประเทศเมียนมำในฐำนะเพื่อนบ้ำนทีด่ ี
ปตท.สผ. ได้นำองค์ควำมรู้ดำ้ นกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไปใช้ดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำง
พลังงำนให้กับประเทศเมียนมำ พัฒนำให้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ ะช่วยให้ชำวเมียน
มำได้มคี ุณภำพชีวิตที่ดขี ึนในปัจจุบัน
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ปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังคงรักษำระดับกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่องตำมเงื่อนไขและภำระผูกพันตำมสัญญำที่
ปตท.สผ. มีต่อรัฐบำลเมียนมำและประเทศเมียนมำ โดยให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของพนักงำนเป็น
หลัก และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนพืนฐำนขององค์กำรสหประชำชำติเป็นสำคัญด้วย
Question: From recent political uprising in Myanmar, what is the impact to company’s operations?
Answer: PTTEP has operated in Myanmar for more than 30 years. We have commitment to do energy
exploration along with creating sustained value to all stakeholders. We view Myanmar as a good
neighboring country. The company has also extended its knowledge in petroleum exploration
and production to support electricity generation and energy security in Myanmar, which is an
important factor to the well-beings to Myanmar people.
PTTEP continue our operations in Myanmar as PTTEP must honour our contract commitment, the
Production Sharing Contract, which we entered into with the Government of Myanmar. Apart
from the priority given to the safety of our employees, we also adhere to the Human Rights
principles according to the United Nations.
2. คำถำม : โครงกำรในประเทศเมียนมำกระทบรำยได้ของ PTTEP คิดเป็นกี่%
คำตอบ : ในปี 2563 โครงกำรในประเทศเมียนมำ มีรำยได้รวม คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 15 ของรำยได้ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. (รำยได้จำกกำรขำย และรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่อขนส่งก๊ำซ)
Question: How much is the percentage of revenues from Myanmar Projects, compared to PTTEP’s total
revenues?
Answer: For the year 2020, the total revenues (petroleum sales and revenues from pipeline transportation)
from Myanmar Projects contributed approximately 15% of PTTEP’s total revenues.

ความคืบหน้าโครงการเอราวัณ และโครงการบงกช
1. คำถำม : โครงกำรเอรำวัณ และโครงกำรบงกชมีควำมก้ำวหน้ำเพียงใด
คำตอบ : โครงกำรบงกช: ไม่มีข้อกังวลเรื่องควำมต่อเนื่อง เนื่องจำก ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินกำรเดิม
โครงกำรเอรำวัณ : ได้ดำเนินกำรเตรียมกำรในส่วนที่สำมำรถทำได้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กำรได้รับอนุมัติ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), กำรเตรียมร่ำงข้อตกลงกำรรับโอนสิ่งติดตัง, กำรก่อสร้ำง
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แท่นผลิต กำรวำงแผนหลุมเจำะ และกำรเจรจำกำรซือขำยก๊ำซธรรมชำติ อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนินงำนช่วง
เตรียมกำรหลำยส่วน จำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้รับสัมปทำนรำยเดิม โดยกำรสนับสนุนจำก
กรมเชือเพลิงธรรมชำติ เพื่อให้สำมำรถผลิตปิโตรเลียมได้ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เช่น กำร
เข้ำพืนที่ในช่วงกำรเตรียมกำร กำรโอนสิ่งติดตัง และข้อมูลที่จำเป็นในกำรดำเนินกำรเตรียมกำร
Question: What is the progress of Erawan (G1/61) and Bongkot (G2/61) transition?
Answer: For Bongkot, there is no concern on operation continuity as PTTEP is also the current operator of
Bongkot field. For Erawan, we had finished all the preparation work for the parts that we can do,
for example, EIA approval, the drafting of Asset Transfer Agreement, platform construction, drilling
plan, and negotiation of Gas Sale Agreement. However, there are some outstanding preparation
works which required cooperation from current concessionaire and the Department of Mineral
Fuels, for example, site access, assets and data transfer.

การเลือกตังกรรมการ
1. คำถำม : กรณีเลือกตัง นำยบัณฑิต เอืออำภรณ์ เป็นกรรมกำร แต่เนื่องจำก ปตท.สผ. เริ่มขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำ และนำยบัณฑิต เป็นกรรมกำรของบ้ำนปู พำวเวอร์ (BPP) อยู่ในปัจจุบัน กรณีนจะเกิ
ี ด Conflict
of interest หรือไม่
คำตอบ : ในกำรประชุมคณะกรรมกำร หำกมีกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระใด กรรมกำรต้องแจ้งให้ประธำน
กรรมกำรหรือที่ประชุมทรำบทันทีที่ทรำบว่ำตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย และงดให้ควำมเห็น งด
ออกเสียง และออกจำกห้องประชุมในระเบียบวำระนัน เพื่อให้กรรมกำรแต่ละคนมี อิสระในกำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเต็มที่ ยกเว้นคณะกรรมกำรโดยไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียคนนันมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียคนดังกล่ำวเข้ำร่วมชีแจงข้อมูลในกำรประชุมเพื่อควำมรอบคอบในกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในระเบียบวำระนัน
Question: As PTTEP expands its investment into electrical business, the re-election of Mr. Bundhit Euaarporn to be PTTEP Director, who is also a Board Member of Banpu Power Public Company
Limited (BPP), will lead to any issues of conflict of interest?
Answer: In any Board Meeting, in the event that a Director or his related parties is shown to have a
conflict of interest with any of the agenda items, he must Inform the Chairman or those in
attendance immediately and abstain from expressing an opinion and voting on the agenda item
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and leave the meeting room when the issue is discussed to allow the other Directors to express
their opinions freely. An exception can be made if the other Directors vote unanimously to allow
the Director to stay in the meeting room to provide information for the agenda so that the Board
can deliberately make a decision. However, the Director is not allowed to vote or make a
decision on an issue having conflict of interest.

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ ๆ
1. คำถำม:

ปตท.สผ. จะพิจำรณำเพิม่ Salvage value หรือรำคำซำกของสินทรัพย์ และระยะเวลำกำรใช้สินทรัพย์ เพื่อ
ลดค่ำเสื่อมรำคำในงบกำรเงินได้หรือไม่ หรือ จะบันทึกค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึนเป็นสินทรัพย์ถำวรให้มำกขึนได้
หรือไม่ เพื่อจะลดค่ำเสื่อมรำคำในงบกำรเงิน ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนขำยลงได้

คำตอบ:

ในกำรจัดทำงบกำรเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะรับ
ข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจำรณำต่อไป

Question:

Can PTTEP increase salvage value & useful life of assets, to reduce depreciation for each year?
Can you capitalize more expenses to reduce depreciation COGS for more growth?

Answer:

PTTEP adopts Generally Accepted Accounting Principles in the preparation of its Financial
Reports. However, PTTEP will take this recommendation for further consideration.

2. คำถำม:

ปตท.สผ. สำมำรถเพิ่มระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี (payment period) ให้ยำวกว่ำ ระยะเวลำในกำรเรียก
เก็บหนี (collection period) ได้หรือไม่

คำตอบ:

ระยะเวลำกำรเรียกเก็บหนีเป็นไปตำมสัญญำซือขำยกับผู้ซือ และระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนีจะเป็นไปตำม
สัญญำกำรซือขำยสินค้ำหรือบริกำรกับคู่ค้ำ

Question:

Can PTTEP get more or higher average payment period (days) than average collection period
(days)?

Answer :

The collection period is pre-agreed as per sales agreement / contract while the payment period
will depend on the service or purchase agreement with trade counterparties.

3. คำถำม:

ปตท.สผ. สำมำรถกู้เงินเพิ่มขึน เพื่อใช้ดอกเบียเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี และนำเงินดังกล่ำวปล่อยกู้ให้กับ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้หรือไม่ เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทยังมีอัตรำส่วนหนีสินต่อทุนค่อนข้ำงต่ำที่ 0.33 เท่ำ
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คำตอบ:

ปตท.สผ. จะรับไปพิจำรณำต่อไป

Question:

Can PTTEP use Tax-shield as D/E is 0.33 times, to borrow more and lend to PTT Group?

Answer:

PTTEP will take this matter into consideration.

4. คำถำม:

ปตท.สผ. จะสำมำรถให้โบนัสเพิ่มเติมแก่กรรมกำรในอัตรำ 1% ของกำรเติบโตของกำไรสุทธิได้หรือไม่ โดย
พิจำรณำผันแปรตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อเป็นแรงจูงใจในกำรผลักดันกำรดำเนินงำนให้เติบโตและบรรลุ
เป้ำหมำยของบริษัท โดยสำมำรถนำไปลดหย่อนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีของบริษัทได้ และเป็นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีด้วย

คำตอบ:

ปตท.สผ. จะรับไปพิจำรณำต่อไป

Question:

Can PTTEP offer additional higher performance bonus at rate of 1% of Net Profit growth?
(As variable, as tax deductible, as business compt. enhancement, as motivation to excel to new
heights, as allowable under all CG guidelines)

Answer:

PTTEP will take this matter into consideration.

5. คำถำม:

ปตท.สผ. จะสำมำรถพิจำรณำให้ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเข้ำ
อบรมหลั ก สู ต ร 10 วั น ด้ ำ นกำรบริ ห ำรธุ ร กิ จ ที่ ส ถำบั น International Institute for Management
Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้หรือไม่

คำตอบ:

ปตท.สผ. จะรับไปพิจำรณำต่อไป ทังนี เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทำให้ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ ประกอบกับ สถำนกำรณ์รำคำนำมันในปัจจุบัน ปตท.สผ. ต้องควบคุมเรื่องกำรใช้จ่ำยอย่ำง
เหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และ CEO ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน โดย
กรรมกำรได้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมที่ ห ลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม รวมถึ ง ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มงำนสั ม มนำระดั บ
นำนำชำติด้วย

Question:

Can PTTEP offer 10 days training course to chairman, CEO or their authorized person for
business management from International Institute for Management Development (IMD),
Switzerland?

Answer :

PTTEP will take the issue for further consideration. In the current COVID-19 pandemic and oil
price situation, PTTEP needs to control expenses and Directors and Executives are unable to
travel yet. Anyway, PTTEP Board of Directors and CEO are all well-equipped with knowledge

8

and experiences and they have appropriate trainings in various areas as well as attend the
international conferences.
6. คำถำม:

ปตท.สผ. จะสำมำรถจัดให้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ โปรแกรมสุขภำพไวทัลไลฟ์ ของโรงพยำบำล
บำรุงรำษฎร์ ประกันสุขภำพ ให้คณะกรรมกำรได้หรือไม่

คำตอบ:

ปตท.สผ. จะรับไปพิจำรณำต่อไป

Question:

Can PTTEP offer longevity package of vital-life of Bumrungrad hospital and insurance of health
comprehensive to the directors?

Answer:

PTTEP will take this matter into consideration.

7. คำถำม:

ปตท.สผ. ควรจัดให้มี Roadshow มำกขึน และให้มกี ำร Broadcast ไปยังทั่วโลกด้วย

คำตอบ:

ส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัท มีกำรจัด Roadshow เป็นประจำกับนักลงทุนต่ำงๆ ทั่วโลกอย่ำ ง
ต่อเนื่องตลอดทังปี แต่ไม่สำมำรถนำมำเผยแพร่หรือถ่ำยทอดกำรประชุมให้กับสำธรณชนได้เนื่องจำกเป็น
กำรจัดประชุมเฉพำะกลุ่มนักลงทุนรำยนันๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรเผยแพร่เอกสำรและกำรจัดประชุม
หรือ Roadshow ที่สำมำรถเผยแพร่ได้ผ่ำนทำงเว็บไซด์บริษัท

Question :

Can PTTEP have more roadshows with terminal broadcast globally?

Answer :

The Company’s investor relation section has regularly conducted meetings and roadshows with
international investors in various events throughout the year, but these sessions cannot be
broadcasted because they are private events with specific investor/group of investors. However,
company has published several publications and public roadshow events on company website.

8. คำถำม:
คำตอบ:

ขอให้เผยแพร่วีดิทัศน์เสนอผลกำรดำเนินกำรปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
ปตท.สผ. จะเผยแพร่วีดิทัศน์ผลกำรดำเนินกำรปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท

Question:

Please publish the video on 2020 performance on the Company’s website

Answer :

The Company will post the video on 2020 performance on the Company’s website.

9. ควำมเห็น:

ชื่นชม ปตท.สผ. ทีไ่ ด้คะแนนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับสูงสุดจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) และอยูใ่ นอันดับบริษัทขนำดใหญ่ (SET50) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจในระดับที่ดี รวมถึงได้รับกำรจัดอยูใ่ นดัชนีควำมยั่งยืน FTSE-Good และ DJSI
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ตอบ:

ปตท.สผ. ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เห็นควำมสำคัญของแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนควำมยัง่ ยืนและกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

Opinion:

Admire the company’s corporate governance performance at highest level from Thai Institute of
Directors (IOD), SET50 inclusion and growth of PTTEP is elevating over energy sector and over
SET growths, including enlisted in FTSE-Good and DJSI index.

Answer:

PTTEP would like to express its appreciation for this compliment and appreciate shareholders’
view on importance of corporate governance and sustainability management of the company.

10. ควำมเห็น:
ตอบ:

Opinion:
Answer:

ปตท.สผ. ควรจัดให้มีเครื่องช่วยแปลภำษำให้ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่แปลภำษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติแต่ละรำยที่มำเข้ำ
ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ำใจเนือหำกำรประชุมและสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็น
อย่ำงดี
PTTEP should provide translation-device.
PTTEP has prepared competent translator to help facilitate foreign shareholder who attends the
Shareholders’ Meeting, to ensure that all attending foreign shareholders fully understand the
meeting content and are able to fully participate in all activities conducted in the Shareholders’
Meeting.
------------------------------------------------------------------
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