สิ่งที่สงมาดวย 5
หนา 1/3
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
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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
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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.
-------------------------

