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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

