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หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระ
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นและชื่ อกรรมการล่วงหน้ า
ข้ อ 1. เจตนารมณ์
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) หรื อ ปตท. มีควำมแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ซ่ ึ งกำรจัดกำรที่เหมำะสม
มีประสิ ทธิ ภำพ และเกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีที่สุด เป็ นที่ยอมรับจำกผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทัว่ ไปอยูเ่ สมอว่ำเป็ น
กิจกำรที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance)
กำรให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
ล่วงหน้ำ เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำย
อย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ เพื่อให้มีข้ นั ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดั เจนและโปร่ งใส ปตท.
จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ และชื่ อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมกำรล่วงหน้ำขึ้น ซึ่ งจะช่วยกลัน่ กรองระเบียบวำระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่ำงแท้จริ ง และคัดสรรบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย รวมทั้งช่วยให้บริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม
ข้ อ 2. นิยาม
“บริ ษทั ” หมำยควำมว่ำ บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
“ระเบียบวำระกำรประชุม” หมำยควำมว่ำ ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี ของ
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้
3.2 สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ขั้นต่ำ
3.2.1 สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อ
3.2.2 สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำ 100,000 หุ ้น และจะต้องถือหุ น้ บริ ษทั ในสัดส่ วน
ดังกล่ำวต่อเนื่องมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี
3.3 ต้องถือหุน้ ตำมสัดส่ วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรื อ
เสนอชื่อกรรมกำร
3.4 ต้องถือหุน้ ตำมสัดส่ วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิ ทธิในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นในปี นั้น
อนึ่ง หำก ปตท. ตรวจสอบรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิ ทธิ ในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ น้ ในปี นั้น (ตำมคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ตำมข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตำมข้อ 3.1 ถือหุ น้
/ ครบถ้วนตำมที่กำหนดในข้อ 3.2
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ครบถ้วนตำมที่กำหนดในข้อ 3.2 แต่วำระกำรประชุมที่เสนอ หรื อชื่อบุคคลที่เสนอเป็ นกรรมกำรของผูถ้ ือหุน้
ตำมข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมแล้วนั้น ปตท. ขอสงวนสิ ทธิ ไม่พิจำรณำวำระกำรประชุมที่
เสนอ หรื อไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ท่ำนนั้นให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ข้ อ 4.

การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
4.1 เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริ ษทั
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ
(3) เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรเว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีก่อให้เกิ ดควำม
เสี ยหำยอย่ำงมี นัยสำคัญต่อผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวม
(4) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ น้ กล่ำวอ้ำงไม่ได้
แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว
(5) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรแล้ว
(6) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษทั จะดำเนินกำรได้
(7) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ และได้รับ
มติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้น
ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
(8) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้
(9) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3
4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสื อเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
คณะกรรมกำร โดยใช้แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี (แบบ ก.) ในส่ วนท้ำยของ
หลักเกณฑ์น้ ี หรื ออำจแจ้งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2537-3883, Email Address เลขำนุกำร
บริ ษทั ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com ก่อนส่ งต้นฉบับของ
แบบ ก. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลังได้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องส่ งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
หลักฐำนกำรถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
(ถ้ำมี) ให้ ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระ
กำรประชุมได้
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(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอระเบียบวำระ
กำรประชุมต่อคณะกรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ รำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐำน และผูถ้ ือหุน้ รำยที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่ วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน
และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐำนกำรถื อหุ ้นพร้ อมเอกสำรประกอบเพิ่ม เติ ม
(ถ้ำมี ) ของผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก รำยเป็ นชุ ดเดี ย วกันเสนอต่ อคณะกรรมกำรหรื ออำจส่ ง เรื่ องอย่ำ งไม่ เป็ นทำงกำร
ก่ อนส่ งต้นฉบับตำม (1) ได้
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนให้
ครบถ้วน หรื ออำจส่ งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่ งต้นฉบับตำม (1) ได้
(4) เลขำนุกำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำร โดย
(4.1) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภำยใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยหำกผูถ้ ือหุ น้ ไม่ดำเนินกำรแก้ไข และส่ งต้นฉบับคืนให้ถึงบริ ษทั ภำยในวันที่ 14 ธันวาคม
2560 เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
(4.2) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ ง
หนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ องภำยในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
(4.3) เรื่ องที่ไม่เข้ำข่ำยตำม (4.1) หรื อ (4.2) เลขำนุกำรบริ ษทั จะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเดือน ธันวาคม 2560
(5) คณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผถู ้ ือหุน้
เสนอ ซึ่ งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ 4 (4.1) (1) – (9) เว้นแต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
(6) เรื่ องที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็ นระเบียบกำรประชุมในหนังสื อเชิญ
ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และสำหรับเรื่ องที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั จะแจ้งมติคณะกรรมกำรให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรหรื อในวันทำกำรถัดไป พร้อม
ทั้งแจ้งผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com และ
แจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งในวันประชุมด้วย
ข้ อ 5. การเสนอชื่ อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) มีอำยุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
(2) มี คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริ ษทั มหำชนจำกัด กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ หรื อ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
(3) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิส ระ ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวังด้วย
/ ควำมซื่ อสัตย์
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ควำมซื่ อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่ วย มีอำยุที่
เหมำะสม มีสุขภำพร่ ำงกำยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ มี
กำรเตรี ยมตัวเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็ นอย่ำงดีมีส่วนร่ วมที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำม
ตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยง ประวัติ
กำรทำงำน และจริ ยธรรมที่ดีงำม และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม1
(4) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่สำคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั ได้แก่ ธุ รกิจปิ โตรเลียม ธุ รกิจพลังงำน
วิศวกรรมศำสตร์ กำรบริ หำรจัดกำรและบริ หำรธุ รกิจ กำรตลำด ธุ รกิจระหว่ำงประเทศ กำรบัญชี กำรเงิน กำรคลัง
กฎหมำย กำรบริ หำรรัฐกิจ รัฐศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เศรษฐศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
(5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั หลำยแห่งในขณะเดียวกัน
5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำร โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร (แบบ ข.) ในส่ วนท้ำยของหลักเกณฑ์น้ ี หรื ออำจแจ้งเรื่ อง
อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2537-3883 Email Address เลขำนุกำรบริ ษทั ที่ corporatesecretary@pttplc.com
หรื อ Website ของบริ ษทั ที่ http://www. pttplc.com ก่อนส่ งต้นฉบับของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลังได้
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่ งต้ นฉบับของแบบ ข. พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน และเอกสารต่ างๆ ให้ ถึงบริษัทภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
(1.1) หลักฐำนกำรถือหุ ้นตำมหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1.2) หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในแบบ ข.
(1.3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรทำงำน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
(1.4) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)
(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ รำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
และผูถ้ ือหุน้ รำยที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่ วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐำนกำรถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมกำร หรื ออำจส่ งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่ งต้นฉบับตำม (1) ได้
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอบุ คคลเพื่อ
เป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐำนตำม (1.2) – (1.4) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรทุกคนด้วย หรื อ
อำจส่ งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่ งต้นฉบับได้ตำม (1)
(4) เลขำนุ กำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำร โดย
1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2544

/(4.1) หำกผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
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(4.1) หำกผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภำยใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยหำกผูถ้ ือหุ ้นไม่ดำเนินกำรแก้ไข และส่ งต้นฉบับคืนให้ถึงบริ ษทั ภำยในวันที่ 14
ธันวาคม 2560 เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
(4.2) หำกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ
5.1 หรื อผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมกำรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ องภำยในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
(4.3) กรณี ที่ไม่เข้ำข่ำยตำม (4.1) หรื อ (4.2) เลขำนุกำรบริ ษทั จะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรร
หำและคณะกรรมกำรในกำรประชุมเดือน ธันวาคม 2560
(5) คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อตำม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำร
สรรหำหรื อคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
(6) เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเหมำะสม ปตท. จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) พิจำรณำควำม
เหมำะสมของบุคคลดังกล่ำวเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ หำกบุคคลดังกล่ำวไม่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก คนร. ให้เป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ เลขำนุ กำรบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ องภำยใน [15] วัน นับแต่วนั ที่ ปตท. ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำจำก คนร.
(7) บุ คคลที่ ผ่ำนควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรและ คนร. จะถูกบรรจุรำยชื่ อในระเบียบ
วำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อคิ ดเห็ นของคณะกรรมกำร และบุ คคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำหรื อคณะกรรมกำร บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทรำบมติคณะกรรมกำรทันทีหลังกำร
ประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำหรื อคณะกรรมกำรหรื อในวันทำกำรถัดไปของกำรประชุ ม พร้ อมทั้งแจ้งผ่ำน
ช่ องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com และแจ้งที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งในวันประชุ มด้วย
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แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว __________________________________________________
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) หรื อ ปตท. จำนวน ___________________ หุน้
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ _____________ ถนน ________________________ตำบล/แขวง________________________
อำเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ_______________________
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน __________________________ E-mail (ถ้ำมี)______________________
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี __________
เรื่ อง __________________________________________________________________________________
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจำรณำ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________และ
มีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่ น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ซึ่ งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน ________________แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ก. นี้ หลักฐำนกำรถือหุ น้ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประกำร
และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้
______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(_____________________________)
วันที่ _____________________________
หมายเหตุ 1. ผูถ้ ือหุ น้ ต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์ฯ และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) และรับรองสำเนำถูกต้อง และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องแนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสื อเดินทำง (หำกเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อม
ทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถส่ งแบบ ก. อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2537-3883 หรื อทำง Email Address เลขำนุกำร
บริ ษทั ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรื อ Website ของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com ก่อนส่ งต้นฉบับของแบบ ก.
3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่ งถึงบริ ษทั ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำม
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ขอ้ 4.2 (2)
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทำแบบ ก 1
แบบต่อ 1 ระเบียบวำระและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ขอ้ 4.2 (3)
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีกำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อม
ทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
7. ปตท. จะตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน
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กรุ ณาส่ ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
555 อาคารสานักงาน ปตท. สานักงานใหญ่ ชัน้ 24
ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
ประเทศไทย
(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี )
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แบบ ข.

แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ________________________________________เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) หรื อ ปตท. จำนวน ___________________ หุน้
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ _____________ ถนน ________________________ตำบล/แขวง________________________อำเภอ/
เขต _____________ จังหวัด ______________หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ_______________________หมำยเลข
โทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน __________________________ E-mail (ถ้ำมี)______________________
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว_______________________________อำยุ ______ ปี เป็ น
กรรมกำร ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐำนกำรให้
ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ
และประวัติกำรทำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จำนวน
________________แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. นี้ หลักฐำนกำรถือหุ น้ หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้
______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(_____________________________)
วันที่ _____________________________
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรตำม
(2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบตั ิตำมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสำคัญ ดังนี้
______________________________ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
(_____________________________)
วันที่ _____________________________
หมายเหตุ 1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ
และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) และรับรอง
สำเนำถูกต้อง และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/
หนังสื อเดินทำง (หำกเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถส่ งแบบ ข. อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2537-3883 หรื อทำง Email Address เลขำนุกำรบริ ษทั
ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรื อ Websiteของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com ก่อนส่ งต้นฉบับของ แบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่ งถึงบริ ษทั ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
คณะกรรมกำร พิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561
4. ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ขอ้ 5.2 (2)
5. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 รำย ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทำแบบ ข. 1
แบบต่อกรรมกำร 1 คน และดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ขอ้ 5.2 (3)
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีกำรแก้ไขคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
7. ปตท. จะตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน หรื อบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำม
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กรุ ณาส่ ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
555 อาคารสานักงาน ปตท. สานักงานใหญ่ ชัน้ 24
ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
ประเทศไทย
(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ)

