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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ  1. เจตนารมณ์ 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีความแน่วแน่ ท่ีจะด ารงไว้ซ่ึ งการจัดการท่ี เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจากผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัว่ไปอยู่เสมอว่าเป็น
กิจการท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 การให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส ปตท. 
จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการล่วงหนา้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อ  2. นิยาม 
“บริษทั” หมายความวา่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษทั ปตท.  จ  ากดั (มหาชน) 
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของ 
บริษทั ปตท.  จ  ากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

3.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
3.2 สัดส่วนการถือหุน้ขั้นต ่า  
 3.2.1  สัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั หรือ  

 3.2.2  สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษทัในสัดส่วน
      ดงักล่าวต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

3.3   ตอ้งถือหุน้ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 3.2  ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ 
    เสนอช่ือกรรมการ  
3.4   ตอ้งถือหุน้ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 3.2  ในวนั Record Date เพื่อก าหนดสิทธิในการ    
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีนั้น  
 อน่ึง หาก ปตท. ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นในวนั Record Date เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ในปีนั้น (ตามคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.4) แลว้ไม่พบช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.1 ถือหุน้ 

/ ครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 
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ครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 แต่วาระการประชุมท่ีเสนอ หรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุ้น
ตามขอ้ 3.1  ไดถู้กบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแลว้นั้น ปตท. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ี
เสนอ หรือไม่น าเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนั้นใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 4.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
 (1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทั       
 (2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 (3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 (4) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กล่าวอา้งไม่ได ้
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
 (5) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้   
 (6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
 (7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดรั้บ
มติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้น
ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั   
 (8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้ 
 (9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  

4.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
 (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามขอ้ 3 ต้องจดัท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ
หลักเกณฑ์น้ี หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2537-3883, Email Address เลขานุการ
บริษทัท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.pttplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ 
แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน 
หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ 
(ถา้มี) ให้ถึงบริษัทภายในวนัที ่30  พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมได ้ 
 
 

/ (2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ 
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 (2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระ 
การประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลักฐาน และผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน 
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ 
ก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได้ 
 (3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้
ครบถว้น หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้
 (4) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
  (4.1)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน
วนัที่ 6  ธันวาคม 2562  โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ด าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึงบริษทัภายในวันที่ 13 ธันวาคม 
2562  เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ือง 
  (4.2)   เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถ้วนตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัที ่6  ธันวาคม 2562 
  (4.3)   เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการเดือน ธันวาคม 2562 
 (5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4 (4.1)  (1) – (9) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
 (6)  เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษทัจะแจง้มติคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป พร้อม
ทั้งแจง้ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.pttplc.com และ
แจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุมดว้ย   

ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการ 
 5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 
 (1) มีอายไุม่เกิน 63 ปี บริบูรณ์ ณ วนัท่ีไดรั้บการเสนอ 
 (2) มีคุณสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ย 
/ ความซ่ือสัตย ์
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ความซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุท่ี
เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  มี
การเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติั
การท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และไดรั้บการยอมรับจากสังคม1 
 (4) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม  ธุรกิจพลังงาน 
วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การตลาด  ธุรกิจระหวา่งประเทศ การบญัชี การเงิน กฎหมาย  
การบริหารรัฐกิจ การบริหารความเส่ียง การบริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นว ัตกรรมด้านพลังงาน , ปิโตรเคมี , 
อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics และงานภาคประชาสังคม วิสาหกิจ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 (5) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั  
 5.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
 (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ 
คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์ หรืออาจแจง้เร่ือง 
อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2537-3883  Email Address เลขานุการบริษทัท่ี corporatesecretary@pttplc.com   
หรือ Website ของบริษทัท่ี  http://www. pttplc.com    ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ 
ทั้ งน้ี ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายใน 
วนัที ่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 
  (1.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (1.2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในแบบ ข.  
  (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและ ประวติัการท างาน  
(Curriculum Vitae) ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  
  (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)    
 (2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถว้นและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ข. และหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อ
คณะกรรมการ หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 
 
 
 

                                           
1 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2544 

/(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย 



เอกสารแนบ 1  
หนา้ 5/9 

 

 (3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน
ให้ครบถว้น และแนบหลกัฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย หรือ
อาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัไดต้าม (1)  
 (4) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย   

  (4.1)  หากผูถื้อหุน้ให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 13 
ธันวาคม 2562  เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ือง 
  (4.2)   หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 
5.1 หรือผูถื้อหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจ้ง 
ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัที ่6 ธันวาคม 2562    
  (4.3)  กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตาม  (4.1)  หรือ  (4.2)  เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
สรรหาและคณะกรรมการในการประชุมเดือน ธันวาคม 2562 
  (5)  คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อน าเสนอคณะกรรมการต่อไป เวน้แต่คณะกรรมการ
สรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
 (6)  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
และเหมาะสม ปตท. จะเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลดงักล่าวเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หากบุคคลดงักล่าวไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก คนร. ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้น
เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายใน [15] วนั นบัแต่วนัท่ี ปตท. ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาจาก คนร. 
 (7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ คนร. จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบ
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ  บริษทัจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบมติคณะกรรมการทนัทีหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไปของการประชุม พร้อมทั้งแจง้ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทัที่ http://www.pttplc.com  และแจง้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุมดว้ย 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 (1)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________    
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  ปตท.  จ  ากดั (มหาชน)  หรือ ปตท.  จ  านวน ___________________ หุน้   
อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ ถนน ________________________ต าบล/แขวง________________________
อ าเภอ/เขต _____________ จงัหวดั ______________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน __________________________ E-mail (ถา้มี)______________________  
 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี __________  
เร่ือง __________________________________________________________________________________      
 (3)  โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________และ
มีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นต้น)  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ  านวน ________________แผน่ 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ก. น้ี หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกตอ้งทุกประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 ______________________________    ผูถื้อหุน้ 
 (_____________________________)  
 วนัท่ี  _____________________________ 
 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์  และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบัน้ี พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 2.  ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ ก. อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2537-3883 หรือทาง Email Address เลขานุการ
บริษทัท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือ Website ของบริษทัท่ี http://www.pttplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก.  
 3.  ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2562  เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้  4.2 (2)     
 5.   ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ก 1 
แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้  4.2 (3)    
 6.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 7.  ปตท. จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้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) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ________________________________________เป็นผูถื้อหุน้ของ 
 บริษทั ปตท.  จ  ากดั (มหาชน) หรือ ปตท. จ านวน ___________________ หุน้   
อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ ถนน ________________________ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/
เขต _____________ จงัหวดั ______________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน __________________________ E-mail (ถา้มี)______________________  
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว_______________________________อาย ุ______ ปี เป็น
กรรมการ ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัและมีหลกัฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั  ไดแ้ก่ การศึกษา 
และประวติัการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ  านวน 
________________แผน่ 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ข. น้ี หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 ______________________________  ผูถื้อหุน้ 
 (_____________________________)  
 วนัท่ี  _____________________________ 
 (3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม 
(2) ยนิยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) ขา้งตน้ รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 ______________________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 (_____________________________)  
 วนัท่ี  _____________________________ 
 
หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์  
และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ข. ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 2.  ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ ข. อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2537-3883 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษทั
ท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือ Websiteของบริษทัท่ี http://www.pttplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ข.  
 3.  ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัที่  30 พฤศจกิายน 2562   เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการ พิจารณา ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (2)  
 5.   กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกวา่ 1 ราย ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ข. 1 
แบบต่อกรรมการ 1 คน และด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (3)   
 6.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
 7.  ปตท. จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น  หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

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) 


