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เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
------------------------การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จ ากัด (มหาชน) จะด าเนิ นการลงทะเบี ยนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่ อความสะดวกในการลงทะเบี ยน
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉั นทะที่จะมาประชุ มโปรดนาสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาด้วย
ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐาน
มาแสดงไม่ครบถ้วนพอทีจ่ ะทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีแ่ ท้จริง
1.

กรณีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ลงชื่อแล้ว
(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 นิตบิ ุคคล โดยผู้แทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ซึง่ ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ลงชื่อแล้ว
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ ือหุน้ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(3) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ)

2.

กรณีผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านัน้ (ปตท.สผ. จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ที่พิมพ์ Barcode ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกราย โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
และ แบบ ค. ได้ท่ี www.pttep.com)
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติไทยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
(ขอแนะนาให้ใช้ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ เท่านัน้ ที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้
 ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้อง
และมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่
ผูม้ อบฉันทะทุกราย
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงชื่อแล้ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว
(3) สาเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ซึ่งผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อแล้ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ ือหุน้ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูท้ ่ีลงชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(4) สาเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงชื่อแล้ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว
(3) สาเนาเอกสารตาม 2.2 (3) - (4) หรือตาม 1.1 (2) ของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และสาเนาหนังสือมอบอานาจของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศที่มอบอานาจให้ Custodian
เป็ นผูล้ งชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(4) สาเนาหนังสือยืนยันหรือสาเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian
และสาเนาหนังสือมอบอานาจที่ Custodian มอบอานาจให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(5) สาเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้ อบฉันทะซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(6) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผูร้ บั มอบฉันทะ



3.

กรณีมีการมอบอานาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน
ไม่ขาดตอน และมีถอ้ ยคาให้มอบอานาจช่วงได้ รวมถึงสาเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้ อบอานาจ
ช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
เอกสารที่จดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพบั ลิค (Notary Public) หรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายให้กระทาการแทนอีกชัน้ หนึ่ง
เอกสารที่มีตน้ ฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้อง
ของคาแปลโดยผูม้ อบฉันทะ

หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. สามารถมอบให้
 นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ
 นายวิรไท
สันติประภพ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 นายอัชพร
จารุจินดา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อหลีกเลี่ยงการมีสว่ นได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รบั มอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่ 5 “พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” (เว้นแต่กรณีผถู้ ือหุน้
ระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

กรณีผถู้ ือหุน้ ถึงแก่กรรม ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นาสาเนา
คาสั่งศาลแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดกมามอบให้เป็ นหลักฐาน
เพิ่มเติมด้วย
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ
มอบฉันทะ โดยให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ยาว์ และ/หรือ สาเนาคาสั่งศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูป้ กครอง
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็ นหลักฐาน
เพิ่มเติมด้วย
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผอู้ นุบาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นาสาเนาคาสั่งศาลแต่งตัง้ เป็ นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์มามอบให้เป็ นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยัง ปตท.สผ. เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564
กรณีมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล โปรดแสดงสาเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนัน้ ๆ ด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลง
คะแนนเสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
แต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
-------------------------

