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QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 งบการเงนิ 
ประจ าปี 2561 รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2561                       
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

ช่ือ-นามสกลุ : นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนท์ชัย  

อายุ : 63 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
การศึกษา : ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร  

North Texas State University, USA  
ความเช่ียวชาญ : บญัชี / การเงิน / กฎหมาย / เทคโนโลยสีารสนเทศ / วศิวกรรมพลงังานปิโตรเลียม / 

การตลาด / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแล
รัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / ธุรกิจระหวา่งประเทศ / เศรษฐศาสตร์ / 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นพลงังาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรม
ชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics / งานภาคประชา
สงัคม วสิาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื / 
Director Pool ของกระทรวงการคลงั 

การฝึกอบรม : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 12 ปี 2561 สถาบนั
วทิยาการพลงังาน 

 : หลกัสูตรอบรมต่างๆ ตามมาตรฐานวชิาชีพ ณ ธนาคารซิต้ีแบงก ์ในประเทศต่างๆ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 59/2005), Role of the Chairman 

Program (RCP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2541 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ว.ี กรุ๊ป ฮอนดา้คาร์ส จ ากดั และ 

 บริษทัในเครือ 
 : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

 และก ากบัดูแลกิจการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั 
 (มหาชน) 

 : 2558 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการบริหาร /
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
 (มหาชน) 

 : 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 : 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการอิสระ วาระท่ี 1  : 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบนั (9 เดือน) 

(ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต ่7 กนัยายน 2561 – ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :  คณะกรรมการ ปตท. 7/7 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี -   (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายไกรฤทธ์ิ  
อุชุกานนท์ชัย 

2 1. กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและ 
ก ากบัดูแลกิจการ  
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 

2. รองประธานกรรมการ
ธนาคาร/ ประธาน
กรรมการบริหาร/ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2 1. ประธานกรรมการ การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

2. ประธานกรรมการ บริษทั 
ว.ี กรุ๊ป ฮอนดา้คาร์ส จ ากดั 
และบริษทัในเครือ 

ไม่มี 

 
คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ี         
ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท. 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

 

 
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ผลงานในปี 2561 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
2. ก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และก ากบัดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงใหรั้ดกมุ

มากยิง่ข้ึน 
3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว เพ่ือ

การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
5. ผลกัดนัผูบ้ริหาร พนกังานในการเป็นตวัแทน ปตท. ในการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

-   
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 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : นายจุมพล  ริมสาคร  
อายุ : 58 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ความเช่ียวชาญ : การเงิน / กฎหมาย / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแล

รัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / เศรษฐศาสตร์ / Director Pool ของกระทรวงการคลงั 
การฝึกอบรม : หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 60 
 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23 / วปอ.53) 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 19 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 7 ปี 2558 - 2559  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 : หลกัสูตรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 : หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 : หลกัสูตรวทิยาการการจดัการ ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นท่ี 1  

ปี 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016), Financial Statement for 

Directors (FSD 30/2016), Role of the Chairman Program (RCP 39/2016), 
Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2559) และ หลกัสูตร IT 
Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2554 - 2556   รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 
 : 2556 - 2557   ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาและบริหารการจดัเก็บภาษี กรมสรรพสามิต 

 : 2557 - 2558   ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 : 2558 - ปัจจุบนั  รองปลดักระทรวงการคลงั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการ วาระท่ี 1  :  21 ธนัวาคม 2561 – ปัจจุบนั ( 3.7 เดือน) 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  :  23 ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :  คณะกรรมการ ปตท. 1/1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 0/0 คร้ัง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
การถือหุ้นใน ปตท. :  -ไม่มี-  (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

ผลงานในปี 2561 
1. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว เพ่ือ

การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
2. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 
- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายจุมพล  
ริมสาคร 

1 1. กรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการสินเช่ือ/
กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

 

1 1. กรรมการ 
    บริษทั ทางยกระดบั 
ดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มี 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : พลเอก ธีรวฒัน์  บุณยะวฒัน์  
อายุ : 58 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
การศึกษา : ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  
 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ความเช่ียวชาญ : การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแล / รัฐศาสตร์/ความ

มัน่คง/การบริหารความเส่ียงในวกิฤติต่างๆ 
การฝึกอบรม : หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 58 
 : หลกัสูตรวทิยาลยัเสนาธิการทหาร รุ่น 41 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - 
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2555  รองเจา้กรมยทุธการทหารบก 
 : 2555 - ปัจจุบนั ราชองครักษเ์วร 
 : 2557   ผูอ้  านวยการส านกัปฏิบติัการ กรมยทุธการทหารบก 
 : 2558  เจา้กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 : 2560  รองเสนาธิการทหารบก 
 : 2561 - ปัจจุบนั เสนาธิการทหารบก 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 : - ไม่มี - 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี -   (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

พลเอก 
ธีรวฒัน์   
บุณยะวฒัน์ 

- ไม่มี  - ไม่มี ไม่มี 

 
คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท. 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  2 
เอกสารประกอบวาระท่ี 6 

หนา้  7/11 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

วสัิยทศัน์ในการท าหน้าทีก่รรมการ 
1. ร่วมผลกัดนัให้ ปตท. กา้วสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชั้นน า ท่ีมีการเติบโตอยา่งยงัยืนและมีการด าเนินงานท่ีสามารถ

แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจต่อนกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสาธารณชน โดยเฉพาะเร่ืองความมัน่คงทาง
พลงังานกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) 

2. ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ กฎเกณฑ์ 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : รศ.ดร. สุพจน์  เตชวรสินสกลุ 
อายุ : 53 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
การศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.) (วศิวกรรมโยธา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering) University of Tokyo 
 : ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil Engineering) University of Tokyo 
ความเช่ียวชาญ : วศิวกรรมพลงังานปิโตรเลียม / การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือ

ก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นพลงังาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, 
Artificial Intelligence หรือ Robotics 

การฝึกอบรม : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.)
รุ่น 10 ปี 2560 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 269/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) (อยูร่ะหวา่งอบรม) 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 
 

2546 รองศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : 2559 - ปัจจุบนั คณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : 2560 - ปัจจุบนั กรรมการรัฐวสิาหกิจ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 แห่งประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการอิสระ วาระท่ี 1  :  18 มกราคม 2561 – ปัจจุบนั ( 1 ปี 3 เดือน) 

 กรรมการสรรหา  : 25 เมษายน 2561 – ปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :  คณะกรรมการ ปตท. 15/16 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 93.75) 
   คณะกรรมการสรรหา 2/3 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 66.67) 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี -   (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

รศ.ดร. สุพจน์ 
เตชวรสินสกลุ 

- ไม่มี  1 1. กรรมการรัฐวสิาหกิจ 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย 

ไม่มี 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท. 
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

ผลงานในปี 2561 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
2. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว เพ่ือ

การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
3.  เป็นกรรมการสรรหา ท าหน้าท่ีให้ความเห็นในการปรับปรุง การก าหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ของ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ิมเติมทักษะ 
ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบัความเป็นปัจจุบนั อีกทั้งพิจารณาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม เป็น
ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของ ปตท. เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 
- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ช่ือ-นามสกลุ : นายดอน  วสันตพฤกษ์ 

อายุ : 60 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

การศึกษา : ปริญญาตรี  วศิวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia 
 : ปริญญาโท  วศิวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales,  

Sydney, Australia   
ความเช่ียวชาญ : เทคโนโลยสีารสนเทศ / วศิวกรรมพลงังานปิโตรเลียม / การบริหารจดัการและ

บริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลท. /ธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นพลงังาน, ปิโตรเคมี, 
อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics  

การฝึกอบรม : การประชุมระดบัชาติ วา่ดว้ยการสร้างแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตคร้ังท่ี 5 หวัขอ้ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” 
(16 ตุลาคม 2557) 

 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 ปี 2558  
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 : สมัมนา “แนวทางการจดัตั้งบรรษทัวสิาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 
 : 

 

: 

สมัมนา Briefing on International Anti-Corruption... International cases and practices, 
IOD (14 ตุลาคม 2558) 
สมัมนา “Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ บทบาทคณะกรรมการ
ในการขบัเคล่ือนองคก์รตามร่าง พ.ร.บ. การพฒันาการก ากบัดูแลและบริหาร
รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ....... และหลกัการบริหารกิจการท่ีดี”  (17 ตุลาคม 2559) 

 : Board Briefing, ปตท. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination 

& Governance Committee Program (RNG 7/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) : 2552 - ปัจจุบนั ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน ปตท. :  กรรมการอิสระ วาระท่ี 1    : 26 กรกฎาคม 2557 – 11 เมษายน 2559 (1 ปี 8 เดือน) 

 กรรมการอิสระ วาระท่ี 2    : 11 เมษายน 2559 – ปัจจุบนั (3 ปี)  
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    :  4 กนัยายน 2557 – 22 ธนัวาคม 2561 
 ประธานกรรมการสรรหา           : 23 ธนัวาคม 2561 – ปัจจุบนั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :  คณะกรรมการ ปตท.               16/16 คร้ัง   (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 6/6 คร้ัง     (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

 คณะกรรมการสรรหา                        0/0 คร้ัง    (คิดเป็น ร้อยละ 100) 
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระของ ปตท. 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั  อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง 

ผลงานในปี 2561 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
2. ก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ ปตท. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
3. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว เพ่ือ

การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลให ้ปตท. มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะแนว
ปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการฯ 
 
 กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี : 

- พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7  
- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 68 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89/3 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 8/2553 และ กจ. 3/2559 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ( ประกาศส านกังาน กลต.) 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลด ารง ต  าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ 
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นหลายแห่ง 

- ขอ้บงัคบัของ ปตท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของ ปตท. 

 

 
ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กจิการอ่ืน (ทีส่ าคญั) 

ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ทีแ่ข่งขัน/ เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายดอน  
วสันตพฤกษ์ 

1 1. กรรมการอิสระ / กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บริษทั  

 พีทีที โกลบอลเคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- ไม่มี ไม่มี 
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คุณสมบัติกรรมการอสิระของ ปตท. 
( ทีม่ีความเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 

    (1)  ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม 
        ห รือ นิ ติ บุ ค คล ท่ี อ าจ มี ค วามขัด แ ย้ง  โด ยให้ นั บ รวม หุ้ น ท่ี ถื อ โดยผู ้ ท่ี เก่ี ย วข้อ งด้ ว ย  
              (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

    (2)  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน / พนกังาน/ ลูกจา้ง / ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ 
               ผูมี้อ  านาจควบคุมของ ปตท.  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ 
               นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนั และช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

    (3)  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
               พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ 
               บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษทัยอ่ย  

    (4)  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั ปตท.  
    (ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์: ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา 

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
 ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ 

 กรณีผูส้อบบญัชี:  หา้มทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน: มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่  รายการท่ี เป็น ธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

 ระดับนัยส าคัญ ท่ี เข้าข่ ายไม่ อิสระ : มูลค่ารายการ ≥  20 ล้านบาท หรือ 
≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการท า
รายการในคร้ังน้ีดว้ย 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  3 
หนา้  2/7 

(ข)   กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ 
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ 
   ผูบ้ริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับ 
 การแต่งตั้ง 

(ง) ข้อยกเวน้: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด 
 ในระหวา่งด ารงต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติ
 ท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของ 
                 กรรมการรายนั้ น ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน 
                 ประจ าปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อ 
                 ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  ปตท. จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
                 ในหนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย 

(5)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ปตท.  

(6)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
(7)  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให ้

ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ 
เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective  
decision) ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย    
และบริษทัย่อยล าดับเดียวกัน  ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม            
ท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการอสิระของ ปตท.   
(1) เสนอแนะเร่ืองท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ ต่อ ปตท. ผู ้ถือหุ้น  และผู ้ถือหุ้นรายย่อยต่อ 

                 คณะกรรมการ ปตท.  และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหารและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ 
      แลว้แต่กรณี 

(2) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ปตท. ท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งให้ความ
คิดเห็นตามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีพึงปฏิบติั เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุ้น 
และ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

(3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยาม
กรรมการอิสระใหมี้ความเหมาะสมและครบถว้นตามกฎหมาย  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  3 
หนา้  3/7 

(4) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะตอ้งไม่มีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งเป็นอิสระ 

(5) วาระของกรรมการอิสระ เร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และพน้จากการเป็นกรรมการอิสระเม่ือขาดคุณสมบติัตามนิยามดงักล่าว 
หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการ ปตท.  

(6)     กรรมการอิสระตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. จดัท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ

รับผิดชอบในการด าเนินงานของ ปตท. โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ
กระบวนการควบคุมภายใน   

3. สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  
4. สอบทานการด าเนินงานของ ปตท. ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วธีิ ปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือค าสั่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ ปตท.  

5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ
ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

7. เสนอข้อแนะน าต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท. 
9. ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการ

ใดท่ีเห็นวา่จ าเป็น  
10. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเวน้รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ให้จดัท าเป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีพร้อมทั้งส่งรายงานดงักล่าวให้กระทรวงเจา้สังกดัของ ปตท. และกระทรวงการคลงัเพื่อ
ทราบ  

11. ประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีบญัชีการเงิน
ละ 1 คร้ัง ใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ  

12. เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปีของ ปตท.  
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13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ปตท.  เพื่อช้ีแจงในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดว้ย 

14. ด าเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการรับและก ากบัดูแลการรับเร่ืองร้องเรียน  
15. กรณีท่ีการด าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบติังานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด าเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองดว้ยค่าใชจ่้ายของ 
ปตท. ได ้ 

16. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ ปตท. 
ให้แจง้ต่อผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานของ ปตท. ด าเนินการ  
แกไ้ข  

17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ตอ้งมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

18. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยา่งเป็นทางการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
19. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นขอบเขต หนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 
2. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง (จากการลาออก หรือครบ

วาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง  โดยค านึงถึงองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน 
Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลังและของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขดัแยง้กบั ปตท. (Conflict of 
Interest) อีกทั้งคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ตอ้งให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ือง  โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
กรรมการเฉพาะเร่ือง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  ยกเวน้คณะกรรมการสรรหา 
ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง  

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้ มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้
คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
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6. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

ทั้งน้ี ไดก้  าหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดงัน้ี 
 1.    คณะกรรมการสรรหาก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ   

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  และ
ก าหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

 2.    คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อม  
เหตุผลประกอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

      3.    คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาน าเสนอเพื่อ    
     พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
  ต่อไป โดยรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  เพื่อเป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557  
  อีกดว้ย   

 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ 

สมเหตุสมผล ส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการ ปตท. และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้ งการประเมินผลและ
พิจารณาค่าตอบแทน ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีการรายงานผลเพื่อรายงาน 
ผลใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

6. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 
7. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (ปรับปรุงส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี

ปี 2560) 
8     ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 
1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัเป็นประจ าทุกปี โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของ

สากลปฏิบติั  และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 
5. มอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้คณะกรรมการจดัการการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง 

และการก ากบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองคก์ร 
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยืน(Sustainability Management : 

SM) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) 

7. ก าหนดนโยบายให ้ปตท. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท.  
และ การเสนอวาระส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

8. ติดตามการด าเนินงานดา้น SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

9. วางกรอบแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของ ปตท. 
10. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควรประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
1. ก าหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรอบการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ขององคก์ร 
2. ก ากบัดูแล และสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร และการบริหารจดัการผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ใหส้อดคลอ้งกบั กลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงและการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่อคณะกรรมการแผนวสิาหกิจและบริหารความเส่ียง (Corporate Plan and Risk Management Committee: 
CPRC - ระดบัจดัการ) เพื่อน าไปด าเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง
แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหาร
ความเส่ียงองคก์รใหแ้ก่ CPRC เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. พิจารณารายงานผลการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และใหข้อ้คิดเห็นในแผนการด าเนินการเพื่อขยายผลเชิง
บวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการพฒันาระบบการบริหารจดัการผูมี้
ส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ CPRC เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

6. สนบัสนุนการด าเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการบริหารความเส่ียงองคก์รและการบริหารผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรและผลการบริหารจดัการผูมี้ส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ ปตท. 
รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของ 
ปตท. อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

8. พิจารณากลัน่กรองและใหข้อ้คิดเห็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีตอ้งน าเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็น
ผูอ้นุมติั ท่ีมีความซบัซอ้นเชิงธุรกิจและมีความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียของ ปตท. อยา่งมีนยัส าคญัตามท่ีคณะกรรมการจดัการของ ปตท. เห็นชอบ 

9. พิจารณากลัน่กรองและใหข้อ้คิดเห็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ดงัน้ี 
9.1  โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 100% ท่ีมีมูลค่าการลงทุนมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท 
และตอ้งน าเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผูอ้นุมติั 
9.2  การลงทุนของบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้นอ้ยกวา่ 100% ท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท ท่ีตอ้งน าเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้ 
ความเห็นชอบก่อนผูแ้ทน ปตท. ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั 
9.3  การลงทุนท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ ปตท. 
อยา่งมีนยัส าคญัตามท่ีคณะกรรมการจดัการของ ปตท. เห็นชอบ 

10. ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

ทั้งน้ี การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงองคก์ร ยงัคงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและส านกั
ตรวจสอบภายใน 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Form of Proxy, Form A. 

(General Form) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

------------------------------------------ 
เขียนท่ี        
Made at 
วนัท่ี         เดือน                พ.ศ.          
Date   Month                Year          

(1) ขา้พเจา้                          สญัชาติ                                                  
  I/We         Nationality   
อยูบ่า้นเลขท่ี                  ถนน      ต  าบล/แขวง     
Residing/located at No.                     Road     Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
Amphur/Khet                       Province      Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)     
 Being a shareholder of PTT  Public Company Limited              
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                           เสียง ดงัน้ี 
   Holding                          shares in total which are entitled to cast     votes as follows: 

หุ้นสามญั                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
Ordinary shares                                    shares in total which are entitled to cast      votes 
หุ้นบุริมสิทธิ                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
Preferred shares                                   shares in total which are entitled to cast      votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  I/We wish to appoint 

(1) นาย / นาง / นางสาว            อาย ุ                                                         ปี 
   Mr. / Mrs. / Ms.          Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต  าบล/แขวง                                                   
  Residing/located at No.                        Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
  Amphur/Khet                          Province      Postal Code     or 

(2) นาย / นาง / นางสาว            อาย ุ                                                         ปี 
   Mr. / Mrs. / Ms.          Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต  าบล/แขวง                                                   
  Residing/located at No.                        Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
  Amphur/Khet                          Province      Postal Code     or 

 (3) นาย / นาง / นางสาว            อาย ุ                                                         ปี 
   Mr. / Mrs. / Ms.          Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต  าบล/แขวง                                                   
  Residing/located at No.                        Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                     
  Amphur/Khet                          Province      Postal Code 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562   
วนัพฤหัสบดทีี่ 11 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร 10900  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)  to be held on  

Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, 

Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as may be adjourned. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 

ลงช่ือ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor

              (                   ) 
ลงช่ือ / Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee

              (                   ) 
ลงช่ือ / Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee

              (                   ) 
ลงช่ือ / Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee

              (                   ) 
 

หมำยเหตุ  :   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
Remarks   A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions 

 and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Form of Proxy, Form B. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
(Form Specifying Various Particulars for Authorisation Containing Clear and Concise Details) 

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 
------------------------------------------  

 
เขียนท่ี        
Made at 
วนัท่ี         เดือน                พ.ศ.         
Date   Month              Year          

(1) ขา้พเจา้                          สญัชาติ                                                  
  I/We        Nationality   
อยูบ่า้นเลขท่ี                  ถนน      ต าบล/แขวง     
Residing/located at No.                     Road     Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
Amphur/Khet                       Province      Postal Code 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)     
 Being a shareholder of PTT  Public Company Limited              
  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                      หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง ดงัน้ี 
   Holding                        shares in total which are entitled to cast     votes as follows: 

หุน้สามญั                         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
Ordinary shares               shares in total which are entitled to cast      votes 
หุน้บุริมสิทธิ                         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
Preferred shares               shares in total which are entitled to cast      votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
  I/We wish to appoint 

(1)             อาย ุ                                                         ปี 
                                  Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต าบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     or 

(2)            อาย ุ                                                         ปี 
           Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต าบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     or 

 (3)        อาย ุ                                                         ปี 
                                  Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต าบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                      
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล
พลำซำลำดพร้ำว เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 

to be held on  Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza 

Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as may be adjourned.  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:  

 

 วำระที ่ 1  เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 และพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปีส้ินสุด 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561  

  Item 1 re :  To acknowledge the 2018 performance statement and to approve the 2018 financial statement  

 ended on December 31, 2018 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วำระที ่ 2  เร่ือง พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 และกำรจ่ำยเงนิปันผล 
  Item 2 re :  To approve 2018 net profit allocation and dividend payment 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วำระที ่ 3  เร่ือง พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำธรรมเนยีมกำรปฏบิัตงิำนสอบบัญชี
ประจ ำปี 2561 และ 2562 

  Item 3 re :  To appoint an auditor for 2019 and to approve the 2018 and 2019 audit fees   

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วำระที ่ 4  เร่ือง พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   
  Item 4 re :  To approve the amendment of PTT Public Company Limited’s  Articles of Association  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วำระที ่5  เร่ือง  พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 2562  
  Item 5 re :  To approve the 2019 directors’ remuneration  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

หน้า  2  ของจ านวน  6 หน้า  
Page 2  of Page  6   



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 / Attachment 5 
หนา้ (page)  4/15 

  

 วำระที ่6  เร่ือง    พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

  Item 6 re :  To elect directors to replace those who are retired by rotation 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Appointment of the entire board 
         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

    Approve           Disapprove            Abstain       
     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Appointment of any director(s) 
     ช่ือกรรมการ   นำยไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนท์ชัย    
     Name of Director  Mr. Krairit Euchukanonchai  
         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   นำยจุมพล ริมสำคร      
Name of Director  Mr.Chumpol Rimsakorn  

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์    
Name of Director  Gen. Teerawat Boonyawat      

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   นำยสุพจน์ เตชวรสินสกลุ      
Name of Director  Mr. Supot Teachavorasinskun  

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   นำยดอน วสันตพฤกษ์    
Name of Director  Mr. Don Wasantapruek  

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

 

 วำระที ่ 7  เร่ือง พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ำม)ี 
  Item 7 re :  Other matters (If any) 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลง 
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in  this proxy form, those 

votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 

any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 

the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, 

shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 

 
          

ลงช่ือ / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Grantor

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee
                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed     ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee
                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee
                (                                  ) 

  
หมำยเหตุ 
Remarks 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into 

several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 

Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of  PTT Public Company Limited. 
 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  วนัพฤหัสบดทีี ่11 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์  ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Thursday 11th April 2019 at 13.30 hrs. at 

Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 

10900 or such other date, time and place as may be adjourned. 

------------------------------------------ 

 วาระท่ี    เร่ือง           
  Agenda Item    re :  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
  Agenda Item    re :  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
  Agenda Item    re :  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วำระที ่      เร่ือง พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ (ต่อ) 
  Item               re :  To elect directors to replace those who are retired by rotation 

 
     ช่ือกรรมการ       

     Name of Director   
         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

    Approve           Disapprove            Abstain 
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     ช่ือกรรมการ       
Name of Director   

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ       
Name of Director   

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ       
Name of Director        

     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ       
Name of Director   

         เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Form of Proxy, Form C. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 
(This form is used only if the shareholder is an offshore investor  

who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.) 

Annexed to Notice of Department of Business Development  

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 
------------------------------------------  

เขียนท่ี        
Made at 
วนัท่ี         เดือน                พ.ศ.         
Date   Month              Year          

(1) ขา้พเจา้                                                                          
  We         
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี              ถนน      ต าบล/แขวง     
Residing/located at No.                     Road     Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
Amphur/Khet                       Province      Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
In our capacity as the custodian for  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  ปตท.  จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                                        หุน้ และ 
Being a shareholder of  PTT  Public Company Limited, holding            shares in total 
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี 
Which are entitled to cast            votes as follows: 

หุน้สามญั                         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั          เสียง 
Ordinary shares               shares in total which are entitled to cast             votes 
หุน้บุริมสิทธิ                         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั          เสียง 
Preferred shares               shares in total which are entitled to cast             votes 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
  We wish to appoint 

(1)              อาย ุ                                                         ปี 
              Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต าบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     ,or 

(2)              อาย ุ                                                         ปี 
              Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต าบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     ,or 

 (3)              อาย ุ                                                         ปี 
              Age                              Years 
   อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน      ต าบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 
   อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                      
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2562 วนัพฤหัสบดทีี ่11 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ช้ัน 5 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล 
พลำซำลำดพร้ำว เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)   

to be held on  Thursday 11th  April 2019 at 13.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza 

Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as may be adjourned. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี     
 We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 
 หุน้สามญั                      หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                      เสียง 
 Ordinary shares        shares in total, which are entitled to cast              votes; and  
 หุน้บุริมสิทธิ       หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                      เสียง 
 Preferred shares:                 shares in total, which are entitled to cast                    votes,  

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                               เสียง 
Total:                           votes 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner:  

 

 วำระที ่ 1  เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561  และพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 
 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

  Item 1 re :  To acknowledge the 2018 performance statement and to approve the 2018 financial statement  

 ended on December 31, 2018 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย    เสียง   

Approve with  votes 

        ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

Abstain with  votes 
 

  วำระที ่ 2  เร่ือง พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิประจ ำปี  2561 และกำรจ่ำยเงนิปันผล 
  Item 2 re :  To approve 2018 net profit allocation and dividend payment 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย    เสียง   

Approve with  votes 

        ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

Abstain with  votes 
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        วำระที ่ 3  เร่ือง พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรปฏบิัตงิำนสอบบญัชี
ประจ ำปี 2561 และ 2562 

  Item 3 re : To appoint an auditor for the year 2019 and to approve the 2018 and 2019 auditing fees 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย    เสียง   

Approve with  votes 

        ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

Abstain with  votes 
 

 วำระที ่4  เร่ือง พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
  Item 4 re :  To approve the amendment of PTT Public Company Limited’s Articles of Association 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย    เสียง   

Approve with  votes 

        ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

Abstain with  votes 
 

 วำระที ่ 5  เร่ือง พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 2562 
  Item 5 re :  To approve the 2019 directors’ remuneration 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นดว้ย    เสียง   

Approve with  votes 

        ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

Abstain with  votes 
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      วำระที ่ 6  เร่ือง พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
  Item 6 re :  To elect directors to replace those who are retired by rotation 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Appointment of the entire board 
    เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   

        Abstain with  votes 

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of any director(s) 

     ช่ือกรรมการ   นำยไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนท์ชัย      
     Name of Director  Mr. Krairit Euchukanonchai  
         เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   

        Abstain with  votes 

     ช่ือกรรมการ   นำยจุมพล ริมสำคร     
Name of Director  Mr.Chumpol Rimsakorn  

         เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

        Abstain with  votes 

     ช่ือกรรมการ   พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์    
Name of Director  Gen. Teerawat Boonyawat      

         เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

        Abstain with  votes 

     ช่ือกรรมการ   นำยสุพจน์ เตชวรสินสกลุ      
Name of Director  Mr. Supot Teachavorasinskun  

         เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   

        Abstain with  votes   
    

หน้า  4  ของจ านวน  8 หน้า  
Page  4  of Page  8   

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 / Attachment 5 
หนา้ (page)  12/15 

  

     ช่ือกรรมการ   นำยดอน วสันตพฤกษ์    
Name of Director  Mr. Don Wasantapruek             

         เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   

        Abstain with  votes 

 

 วำระที ่ 7  เร่ือง พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ำม)ี 
  Item 7 re :  Other matters (If any) 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

         เห็นดว้ย    เสียง   

        Approve with  votes 

         ไม่เห็นดว้ย    เสียง   

        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   

        Abstain with  votes 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลง 
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those 

votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 

any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 

the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall 

be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

       
ลงช่ือ / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Grantor

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee

                (                                  ) 
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หมำยเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local 

custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy 

  form on the shareholder's behalf; and 

 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
   a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 

Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of PTT Public Company Limited. 
 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 วนัพฤหัสบดทีี ่11 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องบำงกอกคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์  ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที ่1695  ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร 10900 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Thursday 11th  April 2019 at 13.30 hrs. at 

Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 

10900 or such other date, time and place as may be adjourned. 

------------------------------------------ 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 Agenda Item    re :  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

Approve with votes           Disapprove with votes           Abstain with votes 
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 Agenda Item    re :  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

Approve with votes           Disapprove with votes           Abstain with votes 
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 Agenda Item    re :  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

Approve with votes           Disapprove with votes           Abstain with votes 
 

 วาระท่ี    เร่ือง พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  (ต่อ) 
 Agenda Item    re :    To elect directors to replace those who are retired by rotation  

  

  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain with         votes 
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  ช่ือกรรมการ      

Name of Director 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain with         votes 
  ช่ือกรรมการ      

Name of Director 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain with         votes 
  ช่ือกรรมการ      

Name of Director 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain with         votes 
  ช่ือกรรมการ      

Name of Director 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain with         votes 
  ช่ือกรรมการ      

Name of Director 

       เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 

        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain with         votes 
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เง่ือนไขวธีิการลงทะเบยีน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 1.1  ผูถื้อหุน้ลงนามและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
 1.2 ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

(กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงและน าส่งหลกัฐาน
รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.  การมอบฉันทะ 
 2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะลงนาม และน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
 2.2 ผูรั้บมอบฉนัทะน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
  (1) กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน และผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  
   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) โดย ปตท. ขอแนะน าใหท้่านใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และระบุการออกเสียง 
   ในแต่ละระเบียบวาระ ซ่ึง ปตท. จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง 
   (1.1) กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
    (ก) กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
                                 ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
    (ข) กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
     ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
หมายเหตุ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ / กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์สามารถใหบิ้ดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะ

ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประชาชน) ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย    

   (1.2) กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian 
    (ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนา้หนงัสือรับรอง 
     นิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และลงนามผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมา 
     ลงทะเบียนเขา้ประชุมฯ 
    (ข) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย   

กรุณาแนบ 
 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่เกิน 60 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ              
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   
กรุณาแนบ 
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 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของ
ประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูโ่ดยหนงัสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตา
รีพบับลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ ไม่เกิน 6 เดือน 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ     
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 ในกรณีท่ีส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัท่ีผา่นการรับรองจากโนตารีพบับลิค 
หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจเป็นส าเนาเอกสาร ส าเนาเอกสารดงักล่าวจะตอ้งลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของ           
นิติบุคคล (ถา้มี) 

(ง) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งมีการท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล 

    (จ)  กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian และ แนบ  
     หลกัฐานของผูม้อบอ านาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรือ (1.2) (แลว้แต่กรณี) รวมทั้ง 
     หนงัสือยนืยนั หรือ ส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย 

  (2) เอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (3) รายช่ือกรรมการอิสระของ ปตท. กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียง 
                     ลงคะแนนแทนดงัน้ี 

1. นายวชิยั อศัรัสกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ  
3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี  

 2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานไปยงั ปตท. เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุม 
  ภายในวนัท่ี 4 เมษายน 2562  
 
3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล   
 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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4.  ขั้นตอนการลงทะเบียนและก าหนดการ 

 
 

      
 

    
 

     
  

    
 

      
หมายเหตุ 

 ผูเ้ข้าร่วมการประชุมท่ีจะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบประเมิน  
และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีเพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

 ปตท. ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผู ้ท่ีน าเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า 
ภายหลงัจากการปิดประชุม 

 ***************  

4.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมน าเอกสารตามท่ีก าหนดในขอ้ 1. – 3. ให้เจา้หนา้ท่ีตรวจความครบถว้น  
 ณ จุดตรวจเอกสารโดยจะเปิดรับตรวจเอกสารและลงทะเบียนเวลา 11.30 น. 

4.2 น าเอกสารท่ีตรวจสอบแลว้ไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน  

4.2.1 ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง และผูรั้บมอบ
ฉันทะบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนในช่อง  
“บุคคลธรรมดา มาดว้ยตนเอง /รับมอบฉนัทะ” 

4.2.2 ผู ้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ นิ ติ บุ ค ค ล  
(กองทุน /สถาบัน) ลงทะเบียนในช่อง                    
“นิติบุคคล /กองทุน /สถาบนั” 

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะไดรั้บบตัรลงคะแนน /Sticker ติดเส้ือ /คูปองรับ
อาหารกล่อง และแบบประเมิน 

4.4 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมรับประทานอาหารกลางวนัก่อนการประชุมโดยจะเปิดใหเ้ขา้หอ้ง
ประชุมเวลาประมาณ 12.00 น. และเร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 

4.5 ประธานใน ท่ีป ระ ชุมด า เนิ นการป ระ ชุมตามระ เบี ยบวาระ 
 การประชุมตามล าดบัจนครบทั้ง 7 วาระ และปิดการประชุม 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
หนา้ 1/1 

รายช่ือและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1. นายวชัิย อศัรัสกร 
 กรรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 อาย ุ: 58 ปี 
 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900  
 ส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระการประชุม  : - ไม่มี - 
 
2. นางนันทวลัย์ ศกุนตนาค 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ:  60 ปี 

 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900 
 ส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระการประชุม  : - ไม่มี – 
 
3.  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
อาย ุ:  58 ปี    

 ท่ีอยูติ่ดต่อ :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  
 กรุงเทพฯ 10900  
 ส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระการประชุม  :  - ไม่มี -  

******************* 
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ข้อบังคบับริษทัเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

  1. การปิดสมุดทะเบียน  

 (ข้อ 16) ในระหวา่งยีสิ่บเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา (ถา้มี) ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) 
วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้  

  2. การเรียกประชุม  

 (ข้อ 18) คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทั  การประชุมเช่นน้ีให้เรียกวา่ “การประชุมสามญั” การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกว่า 
“การประชุมวสิามญั”คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 (ข้อ 19) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย
ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ 
แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

            ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

             ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วม กนั
รับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 (ข้อ 20) ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  หนังสือนัด
ประชุมนั้นให้ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร  ทั้ งน้ี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา  รวมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

  3. องค์ประชุม  

 (ข้อ 23) ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้า (25) คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2)  ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด    ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า     
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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  ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  เพราะผูถื้อหุ้นขอตามขอ้บงัคบั 19  หากล่วงเลยเวลานดัประชุม
ไปแล้วถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง  และมีผูถื้อหุ้นยงัไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ให้ยกเลิกการ
ประชุมดงักล่าว  แต่ในกรณีท่ีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอตามขอ้บงัคบั
ขอ้ 19  ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั และอยา่งมากไม่
เกินสิบส่ี (14)  วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังใหม่น้ีไม่จ  าตอ้งมีผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชุม 

 (ข้อ 24)  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน  ถา้รองประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

4. คะแนนเสียง  

  ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในระเบียบ
วาระต่าง ๆ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

  (1) (ข้อ 26) กรณีทั่วไป : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  ในการ
ประชุมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

  - ระเบียบวาระท่ี 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561  และพิจารณาอนุมติั 
  งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  

  - ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
- ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าธรรมเนียมการ             

ปฏิบติังานสอบบญัชี ประจ าปี 2561 และ 2562 
  - ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ   
  (2)  (ข้อ 27)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
- ระเบียบวาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

  (3) (ข้อ 29)  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ไดแ้ก่  

- ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2562 

   (4) (ข้อ 37)  การเลือกตั้งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามขอ้บงัคบับริษทั  
      1) ผูถื้อหุ้นใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ  โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด

มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
          2) ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมา             
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 
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  5. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษ 
 (ข้อ 28) ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี เวน้แต่การ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

****************** 
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Attachment 9 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรืองบการเงิน และ/หรือรายงานความยัง่ยืนของ ปตท. 
Requisition Form for Annual Report, Financial Statement and Corporate Sustainability Report  

(กรุณากรอกรายละเอยีดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปทีห่มายเลข  0-2537-3887 หรือemail: corporatesecretary@pttplc.com) 
(Please fill in the form and fax to 0-2537-3887 or email: corporatesecretary@pttplc.com) 

 

เรียน   เลขานุการบริษทั 
Dear   PTT Corporate Secretary, 
 

ขา้พเจา้ 
I, (name)  ............................................................................................................................................. 

ท่ีอยู ่
Address  ............................................................................................................................................... 

เมือง / จงัหวดั                ประเทศ  
City  .......................................................................... Country  ........................................................... 

รหสัไปรษณีย ์
Postcode  ........................................................... 
 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี ในรูปแบบหนงัสือ (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม) 
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark) 

รายงานประจ าปี 2561 
2018  Annual  Report 

งบการเงินประจ าปี 2561 
2018  Financial  Statement 

รายงานความยัง่ยนืของ ปตท. ประจ าปี 2561 
2018 Corporate  Sustainability  Report   



BOI
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน

Viphavadi
Hospital
รพ.วภิำวดี

Thai Airways
Head Office
กำรบินไทย

Subway  Ladprao
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ

ลำดพร้ำว

Subway  Phaholyothin
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ

พหลโยธิน

PTT Motor Sport
พทีีที มอเตอร์สปอร์ตแลนด์

Elephant Building
ตึกช้ำง

Phaholyothin Police Station
สถำนีต ำรวจ พหลโยธิน

Major Cineplex
เมเจอร์ซินิเพลก็ซ์

I Tower
อำคำรไอทำวเวอร์

Shinawatra
Tower 3

ชินวตัรทำวเวอร์ 3

Subway  Kamphaengphet
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ ก ำแพงเพชร

SRT Park
สวนรถไฟ Chatuchak Market

ตลำดนัดจตุจักร

Chatuchak Park
สวนจตุจักร

PTT
ปตท.Energy Complex

อำคำรเอน็เนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์

North & North Eastern
Bus Terminal

สถำนีขนส่งสำยเหนือ
และสำยสำยตะวนัออกเฉียงเหนือ

หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร ์ชัน้ 5

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพรา้ว

แผนทีส่ถานทีป่ระชุม

ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ชัน้ 5 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซาลาดพรา้ว
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจุักร กรงุเทพฯ
10900

สิ่งที่ส่งมำด้วย 10

การเดนิทาง
รถไฟใตด้นิ MRT : ณ สถานพีหลโยธนิ (ทางออก 3)
รถไฟฟ้า BTS : ณ สถานหีมอชติ (ทางออก 3) ตอ่ MRT/รถประจ าทาง
รถประจ าทาง :
สายธรรมดา สาย 8,28,38,39,44,52,63,90,92,96,108,145
ปรับอากาศ สาย ปอ.29,38,39,44,63,92,134,145,502,503,509,510,512,513,517,518,545


