ที่ 80000001/ 112
18 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง การกาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาเนาเรี ยน เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 กรณี การแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 (Covid-19)
คณะกรรมการปตท. ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน
เรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็ นเตอร์ ชั้น 5 ศู นย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซาลาดพร้ า ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
(2) กาหนดให้ วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุ ้น (Record Date) เข้าร่ วมประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 และมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 โดยจะ
จ่ายเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แล้ว
(3) กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานในรอบปี 2563 และพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
งบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2563 และอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ ปตท. ซึ่ ง ผ่า นการตรวจสอบจาก
ผู ้ส อบบัญ ชี และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ว่า ถู ก ต้อ ง
รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และ
การจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท
จานวน 28,562,996,250 หุ ้น รวมเป็ นจานวน 28,563 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อหักเงิ นปั นผล
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ระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท
ซึ่ งคิดเป็ นจานวน 5,142 ล้านบาท ที่ ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือ
หุ น้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แล้ว (เงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในส่ วนของกาไรสุ ทธิ ที่ผา่ นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้ อย
ละ 20 ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิ ทธิ เครดิ ตภาษีในการคานวณภาษีเงิ นปั นผล
ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร) และมี เ งิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ า ยส าหรั บ ผล
ประกอบการ 6 เดื อนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ ้นละ 0.82 บาท คิดเป็ นจานวน
23,422 ล้านบาท โดยเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 จะจ่าย
จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในส่ วนของกาไรสุ ทธิ ที่ผ่านการเสี ยภาษี เงิ นได้นิติ
บุ ค คลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นบุ คคลธรรมดาได้รับสิ ทธิ เครดิ ต ภาษี ใ นการ
คานวณภาษีเงิ นปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ ้นละ 0.50
บาท และก าไรจากเงิ น ปั น ผลจากบริ ษ ัท ปตท.ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม จ ากัด
(มหาชน) (ปตท. สผ.) ที่ผา่ นการเสี ยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่ งผูถ้ ือ
หุ น้ บุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิ ทธิ เครดิตภาษีในการคานวณภาษีเงินปั นผลตามมาตรา 47
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ ้นละ 0.32 บาท โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติ
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 ในวันที่ 30
เมษายน 2564
นอกจากนี้ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลตามที่
คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุ มตั ิเ มื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.18
บาท เป็ นจานวน 5,142 ล้านบาท โดย ปตท. ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรอนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4579 และ/หรื อ นางสายฝน อินทร์ แก้ว ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4434 และ/หรื อ
นายกิตติพนั ธ์ เกียรติสมภพ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8050 จากบริ ษทั สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ ปตท. ประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ น
เงิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่ กรอง
อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจาปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่ องรวมถึ ง โบนัส กรรมการ ประจาปี 2564 เท่ า กับ ปี 2563 ตามที่ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

ในปี 2564 มี ก รรมการครบวาระ จ านวน 5 ท่ า นได้ แ ก่ (1) ศ.ดร.สุ รพล
นิติไกรพจน์ (2) ดร.ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ (3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค (4) นายดนุชา
พิชยนันท์ และ (5) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
อีกวาระหนึ่ ง 2 ท่าน และเสนอผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็ นกรรมการแทน 3 ท่าน
ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังนี้
(1) นายผยง ศรี วณิ ช
(ดารงตาแหน่งแทน ศ.ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์)
(2) นายจตุพร บุรุษพัฒน์
(ดารงตาแหน่งแทน ดร.ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์)
(3) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
(ดารงตาแหน่งแทน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค)
(4) นายดนุชา พิชยนันท์
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ ง)
(5) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
คณะกรรมการสรรหาได้พิ จ ารณากลั่น กรองคุ ณ สมบัติ แ ล้ว ว่า บุ ค คลตามรายชื่ อ
ดังกล่ าวเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ค วามสามารถ มี ประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนิ นงานของ ปตท. โดยกรรมการลาดับที่ (1) (2) (3) และ (4) จะเป็ นกรรมการ
อิ ส ระด้ว ย เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบัติ ส อดคล้อ งกับ นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และของ ปตท.อีกทั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนี้ ไม่ได้
ออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(4) มอบหมายให้ ประธานกรรมการ มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรื อรู ปแบบการ
ประชุม ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ทั้ง นี้ คณะกรรมการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2563 เมื่ อ วัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2563 ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
หลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นและชื่ อกรรมการล่ วงหน้า ตาม
หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีเกี่ ยวกับการดู แลสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นสาหรั บการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2564
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น และชื่ อบุคคลเพื่อสมัครเป็ นกรรมการแต่
อย่างใด
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ปตท.มี ความตระหนัก และห่ วงใยต่ อสุ ข ภาพและความปลอดภัย ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูเ้ ข้า ร่ วม ประชุ ม
รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ทุกท่านปฏิบตั ิ
ตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิการประชุ มภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่ งได้แนบมาพร้อมนี้
อย่างเคร่ งครัด โดย ปตท. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
อนึ่ ง ปตท. จะเปิ ดเผยรายละเอี ย ดของการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 และระเบี ย บ
วาระการประชุ ม ดัง กล่ า วให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม บนเว็บ ไซต์ http://www.pttplc.com ทั้ง นี้ กรณี มี
ข้อสอบถาม กรุ ณาติ ดต่อสอบถามทาง Email: corporatesecretary@pttplc.com หรื อหากไม่สะดวกสามารถติ ดต่ อ
ส านัก กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ 0-2537-3855 โทรสาร หมายเลข 0-2537-3887 หรื อฝ่ าย
ผูล้ งทุนสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2537-3518-9 โทรสารหมายเลข 0-2537-3948
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โทรศัพท์ 0 2537 3855
โทรสาร 0 2537 3887

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
กรณีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวปฏิบตั ิตนในกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของปตท. แทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลดโอกำสเสี่ ยงต่อจำกแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 และเพื่อสุ ขอนำมัยของผูถ้ ือหุ ้น
ปตท. ขอควำมร่ ว มมื อ จำกผู ถ้ ื อ หุ ้ น มอบฉัน ทะให้ ก รรมกำรอิ ส ระของ ปตท. เข้ำ ประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ หรื อดำวน์โหลดทำงเว็บไซต์บริ ษทั ฯ (แนะนำ
ให้ท่ำนออกเสี ยงลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ล่วงหน้ำโดยใช้แบบ ข.) และสำมำรถส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้ อม
เอกสารหลักฐานใส่ ซองไปรษณีย์ตอบรั บ ซึ่ งจะจัดส่ งไปพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มโดยไม่ ต้องติดแสตมป์
มำยัง สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้ น 24 ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
10900
2. ขอแจ้ งช่ องทางการส่ งคาถามล่ วงหน้ า โดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ประสงค์จะส่ งคำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถกระทำได้ผ่ำน
ช่องทำงดังนี้
2.1 ส่ งมำพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ โดยใส่ ซองไปรษณี ยต์ อบรับ (โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึ่ งได้ส่งไป
พร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มมำยัง สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ชั้น 24 ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
2.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ corporatesecretary@pttplc.com
2.3 โทรสำร หมำยเลข 0-2537-3887
3. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ยังคงประสงค์เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง ปตท. ขอควำมร่ วมมือและขอทำควำมเข้ำใจมำยังผูถ้ ือ
หุ ้นถึงแนวทำงกำรดำเนิ นกำรจัดประชุ มของ ปตท. เพื่อป้ องกันและลดโอกำสเสี่ ยงต่อกำรแพร่ ระบำดของโรค
โควิด -19 ดังนี้
3.1 ปตท. จะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณหน้ำห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ตรวจพบผูท้ ี่ควำมเสี่ ยงหรื อผูท้ ี่มีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ ปตท. ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุ ญำตให้ผู ้
ถือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้นที่มีควำมเสี่ ยงดังกล่ำวเข้ำไปในห้องประชุ ม (ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ
หุ ้นมำประชุ มด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นหรื อกรรมกำรอิสระของ ปตท. เข้ำร่ วม
ประชุ มแทนได้) กำรต่อแถว ณ จุ ดคัดกรอง จุ ดตรวจเอกสำร จุ ดลงทะเบี ยน จะเว้นระยะห่ ำง 1-2
เมตรตำมที่กฎหมำยกำหนด
3.2 ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรประชุ มจะถูกเชิ ญให้นงั่ โดยมีระยะห่ ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดย
เว้นระยะห่ ำงระหว่ำงเก้ำอี้1-2 เมตร โดยจำนวนที่นงั่ และจำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มจะถูกกำหนดตำม
มำตรกำรป้ องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดเพื่อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด – 19 แนบ
ท้ำ ยประกำศกรุ ง เทพมหำนคร และปตท.จะก ำหนดหมำยเลขที่ นั่ง ให้ก ับ ผูถ้ ื อหุ ้นตำมล ำดับ กำร
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ลงทะเบียน จึงใคร่ ขอควำมร่ วมมือผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มนัง่ ตำมหมำยเลขดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำมกรณี เกิดเหตุกำรณ์ใดๆขึ้น และเมื่อที่นงั่ ที่จดั ให้เต็มแล้ว ท่ำนผูถ้ ือหุ ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่
กำรประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอควำมร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุมด้วยตนเองในกำรมอบฉันทะกรรมกำร
อิสระของบริ ษทั ฯ แทนกำรเข้ำร่ วมประชุม
3.3 ดำเนิ นกำรอบโอโซนและทำควำมสะอำดสถำนที่จดั กำรประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่ มกำรประชุม
และขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุ มเตรี ยมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ ตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่ วม
การประชุ ม
3.4 เพื่อลดควำมเสี่ ย งจำกกำรแพร่ ระบำด บริ ษทั ฯ จึ งไม่จดั เตรี ย มไมโครโฟน สำหรับกำรสอบถำม
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มที่ ประสงค์จะสอบถำมในที่ ประชุ ม ขอให้ส่งคำถำมให้แก่ เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ เพื่อ
จัดส่ งคำถำมแก่ประธำนกรรมกำรต่อไป
3.5 ปตท. งดบริ การอาหาร งดเสิ ร์ฟ ชา กาแฟ และงดรั บประทานอาหารในบริ เวณจัดการประชุ ม โดย
เด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของโรค
ทั้งนี้ ปตท. งดแจกรายงาน 56-1 One Report ในแบบรู ปเล่ มในวันประชุ ม เพื่อลดการสั มผัส
สิ่ งของร่ วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุ ขอนามัยของผู้เข้ าร่ วมงานทุกท่ าน
3.6 ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มจะต้องกรอกแบบสอบถำมเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกโรคโควิด-19 ใน
กรณี ที่ ท่ ำ นปกปิ ดข้อมู ล ด้ำ นสุ ข ภำพหรื อประวัติก ำรเดิ นทำงของท่ ำ น อำจถื อเป็ นควำมผิด ตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3.7 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อไป หรื อมีขอ้ กำหนดจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.pttplc.com)
ทั้งนี้ หำกมีผเู ้ ข้ำร่ วมเป็ นจำนวนมำกหรื อมำพร้อมกันหลำยท่ำน อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัด
กรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุ ม ปตท. ต้องขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)

