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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ  1. เจตนารมณ์ 
 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) หรือ ปตท. มีควำมแน่วแน่ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกำรจดักำรท่ีเหมำะสม  
มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจำกผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัว่ไปอยูเ่สมอวำ่เป็น
กิจกำรท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 กำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร
ล่วงหนำ้ เป็นส่วนหน่ึงของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำย
อยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั นอกจำกน้ี เพื่อใหมี้ขั้นตอนและวธีิกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนและโปร่งใส ปตท. 
จึงไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรล่วงหนำ้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวำระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยำ่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั และสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งช่วยให้บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 

ข้อ  2. นิยาม 
“บริษทั” หมำยควำมวำ่ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำร” หมำยควำมวำ่ กรรมกำรบริษทั ปตท.  จ  ำกดั (มหำชน) 
“ระเบียบวำระกำรประชุม” หมำยควำมวำ่ ระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของ 
บริษทั ปตท.  จ  ำกดั (มหำชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

3.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้
3.2    สัดส่วนกำรถือหุน้ขั้นต ่ำ  
 3.2.1  สัดส่วนกำรถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั หรือ  

 3.2.2  สัดส่วนกำรถือหุน้ขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ 100,000 หุ้น และจะตอ้งถือหุน้บริษทัในสัดส่วน
      ดงักล่ำวต่อเน่ืองมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี  

3.3   ตอ้งถือหุน้ตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2  ในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือ 
    เสนอช่ือกรรมกำร  
3.4   ตอ้งถือหุน้ตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2  ในวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำร
    ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในปีนั้น  
 อน่ึง หำก ปตท. ตรวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุน้ในวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ในปีนั้น (ตำมคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 3.4) แลว้ไม่พบช่ือผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 3.1 ถือหุน้ 

/ ครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2 
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ครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2 แต่วำระกำรประชุมท่ีเสนอ หรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมกำรของผูถื้อหุน้
ตำมขอ้ 3.1  ไดถู้กบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมแลว้นั้น ปตท. ขอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำวำระกำรประชุมท่ี
เสนอ หรือไม่น ำเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ำนนั้นใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 4.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
 (1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีของบริษทั       
 (2)   เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
 (3) เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรเวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 (4) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กล่ำวอำ้งไม่ได ้
แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 
 (5) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรแลว้   
 (6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรได ้
 (7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ และไดรั้บ
มติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้น
ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั   
 (8)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้ 
 (9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3  

4.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
 (1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี (แบบ ก.) ในส่วนทำ้ยของ
หลกัเกณฑน้ี์ หรืออำจแจง้เร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2537-3883, Email Address เลขำนุกำร
บริษทัท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.pttplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ 
แบบ ก. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำก
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
(ถำ้มี) ให้ถึงบริษัทภายในวนัที ่30  พฤศจิกายน 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระ 
กำรประชุมได ้ 
 
 

/ (2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ 
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 (2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ก. ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำยท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ใหค้รบถว้น 
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม 
(ถ้ำมี) ของผูถื้อหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำรหรืออำจส่งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ก่อนส่งตน้ฉบบัตำม (1) ได้ 
 (3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนให้
ครบถว้น หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำม (1) ได ้
 (4) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 
  (4.1)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุน้ภำยใน
วนัที ่7  ธันวาคม 2559  โดยหำกผูถื้อหุน้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถึ้งบริษทัภำยในวนัที ่14 ธันวาคม 
2559  เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 
  (4.2)   เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3 เลขำนุกำรบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวันที ่7  ธันวาคม  2559 
  (4.3)   เร่ืองท่ีไม่เขำ้ข่ำยตำม (4.1) หรือ (4.2) เลขำนุกำรบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเดือน ธันวาคม 2559 
 (5) คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุน้
เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมขอ้ 4 (4.1)  (1) – (9) เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน 
 (6)  เร่ืองท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเร่ืองท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
บริษทัจะแจง้มติคณะกรรมกำรใหผู้ถื้อหุ้นทรำบทนัทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรหรือในวนัท ำกำรถดัไป พร้อม
ทั้งแจง้ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.pttplc.com และ
แจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุมดว้ย   

ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการ 
 5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม ดงัน้ี 
 (1) มีอำยไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 (2) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ หรือ หลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  

(3) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ย 
/ ควำมซ่ือสัตย ์
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ควำมซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุท่ี
เหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ  มี
กำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมเป็นอยำ่งดีมีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มีควำม
ตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติั
กำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม และไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม1 
 (4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจปิโตรเลียม  ธุรกิจพลงังำน 
วทิยำศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ วศิวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบญัชี กำรตลำด กำรเงิน กำรคลงั และกฎหมำย 
 (5) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั  
 5.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
 (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ 
คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน้ี์ หรืออำจแจง้เร่ือง 
อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2537-3883  Email Address เลขำนุกำรบริษทัท่ี corporatesecretary@pttplc.com   
หรือ Website ของบริษทัท่ี  http://www. pttplc.com    ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ 
ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายใน 
วนัที่  30 พฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี 
  (1.1) หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (1.2) หลกัฐำนกำรใหค้วำมยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในแบบ ข.  
  (1.3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำและ ประวติักำรท ำงำน  
(Curriculum Vitae) ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ  
  (1.4) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี)    
 (2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
และผูถื้อหุน้รำยท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ใหค้รบถว้นและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ข. และหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรำยเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อ
คณะกรรมกำร หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำม (1) ได ้ 
 (3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน
ใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐำนตำม (1.2) – (1.4) ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุกคนดว้ย หรือ
อำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัไดต้ำม (1)  
 (4)   เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 
    

                                           
1 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2544 

/(4.1) หำกผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น 
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  (4.1)  หำกผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภำยใน
วนัที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยหำกผูถื้อหุ้นไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถึ้งบริษทัภำยในวันที่ 14 
ธันวาคม 2559  เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 
  (4.2)   หำกบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ 
5.1 หรือผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมกำรมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3 เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ 
ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัที ่7  ธันวาคม  2559    
  (4.3)  กรณีท่ีไม่เขำ้ขำ่ยตำม  (4.1)  หรือ  (4.2)  เลขำนุกำรบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรร
หำและคณะกรรมกำรในกำรประชุมเดือน ธันวาคม 2559 
  (5)   คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือตำม
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรต่อไป เวน้แต่คณะกรรมกำร
สรรหำหรือคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน 
  (6) เม่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นวำ่บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
และเหมำะสม ปตท. จะเสนอช่ือบุคคลดงักล่ำวให้คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกิจ (คนร.) พิจำรณำควำม
เหมำะสมของบุคคลดงักล่ำวเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรรัฐวสิำหกิจ หำกบุคคลดงักล่ำวไม่ไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำก คนร. ให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรรัฐวสิำหกิจ เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้น
เพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยใน [15] วนั นบัแต่วนัท่ี ปตท. ไดรั้บแจง้ผลกำรพิจำรณำจำก คนร. 
 (7) บุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและ คนร. จะถูกบรรจุรำยช่ือในระเบียบ
วำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำหรือคณะกรรมกำร บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบมติคณะกรรมกำรทนัทีหลงักำร
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำหรือคณะกรรมกำรหรือในวนัท ำกำรถดัไปของกำรประชุม พร้อมทั้งแจง้ผ่ำน
ช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทัท่ี http://www.pttplc.com  และแจง้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุมดว้ย 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 (1)  ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว __________________________________________________    
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  ปตท.  จ  ำกดั (มหำชน)  หรือ ปตท.  จ  ำนวน ___________________ หุน้   
อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____________ ถนน ________________________ต ำบล/แขวง________________________
อ ำเภอ/เขต _____________ จงัหวดั ______________หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน __________________________ E-mail (ถำ้มี)______________________  
 (2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี __________  
เร่ือง __________________________________________________________________________________      
 (3)  โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจำรณำ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________และ
มีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นต้น)  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ  ำนวน ________________แผน่ 
ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบ ก. น้ี หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกตอ้งทุกประกำร 
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 
 ______________________________    ผูถื้อหุน้ 
 (_____________________________)  
 วนัท่ี  _____________________________ 
 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลกัทรัพยฯ์  และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) และรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบัน้ี พร้อม
ทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
 2.  ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งแบบ ก. อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2537-3883 หรือทำง Email Address เลขำนุกำร
บริษทัท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือ Website ของบริษทัท่ี http://www.pttplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก.  
 3.  ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2559  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 
 4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑข์อ้  4.2 (2)     
 5.   ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ก 1 
แบบต่อ 1 ระเบียบวำระและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑข์อ้  4.2 (3)    
 6.  กรณีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว  พร้อม
ทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 7.  ปตท. จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติั
ไม่ครบถว้น 

แบบ ก. 
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           กรุณาส่ง 

                 เลขานุการบริษัท 
                 บริษัท ปตท.  จ ากัด (มหาชน) 
                 555 อาคารส านักงาน ปตท. ส านักงานใหญ่  ชัน้ 24 
                 ถนนวภิาวดีรังสิต  
                 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
                 ประเทศไทย 
 

                                                                                                               (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี) 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ  

(1) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว ________________________________________เป็นผูถื้อหุน้ของ 
 บริษทั ปตท.  จ  ำกดั (มหำชน) หรือ ปตท. จ ำนวน ___________________ หุน้   
อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____________ ถนน ________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/
เขต _____________ จงัหวดั ______________หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________หมำยเลข
โทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน __________________________ E-mail (ถำ้มี)______________________  
(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว_______________________________อำย ุ______ ปี เป็น
กรรมกำร ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัและมีหลกัฐำนกำรให้
ควำมยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำ 
และประวติักำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ  ำนวน 
________________แผน่ 
ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบ ข. น้ี หลกัฐำนกำรถือหุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม และเอกสำรประกอบ
ทั้งหมดถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 ______________________________  ผูถื้อหุน้ 
 (_____________________________)  
 วนัท่ี  _____________________________ 
 (3) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม 
(2) ยนิยอมและรับรองวำ่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม (2) ขำ้งตน้ รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบติัตำมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 ______________________________ บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
 (_____________________________)  
 วนัท่ี  _____________________________ 
 
หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์  
และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/
หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ข. ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
 2.  ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งแบบ ข. อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2537-3883 หรือทำง Email Address เลขำนุกำรบริษทั
ท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือ Websiteของบริษทัท่ี http://www.pttplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ข.  
 3.  ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยในวนัที่  30 พฤศจกิายน 2559   เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและ
คณะกรรมกำร พิจำรณำ ตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 
 4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (2)  
 5.   กรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 รำย ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ข. 1 
แบบต่อกรรมกำร 1 คน และด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (3)   
 6.  กรณีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว  พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 
 7.  ปตท. จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น  หรือบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้ม 

แบบ ข. 
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           กรุณาส่ง 
                            เลขานุการบริษัท 
                            บริษัท ปตท.  จ ากัด (มหาชน) 
                            555 อาคารส านักงาน ปตท.  ส านักงานใหญ่  ชัน้ 24 
                            ถนนวภิาวดีรังสิต 
                            เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
                            ประเทศไทย 
 

                                                                                                               (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ) 


