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หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระ
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นและชื่ อกรรมการล่วงหน้ า
ข้ อ 1. เจตนารมณ์
บริ ษัท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) หรื อ ปตท. มี ค วามแน่ วแน่ ที่ จ ะด ารงไว้ซ่ ึ งการจัด การที่ เหมาะสม
มี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผลที่ ดีที่ สุ ด เป็ นที่ ยอมรั บจากผูล้ งทุ นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทัว่ ไปอยู่เสมอว่าเป็ น
กิจการที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
การให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า เป็ นส่ วนหนึ่ งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีข้ นั ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่ งใส ปตท.
จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ และชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่ งจะช่วยกลัน่ กรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างแท้จริ ง และคัดสรรบุคคล
ที่ มี คุ ณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั และสามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั้งช่วยให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ข้ อ 2. นิยาม
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ของ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
3.2 สัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นต่า
3.2.1 สัดส่ วนการถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อ
3.2.2 สั ดส่ วนการถื อหุ ้นขั้นต่ าไม่ น้อยกว่า 1,000,000 หุ ้ น และจะต้องถื อหุ ้นบริ ษ ทั ในสั ดส่ วน
ดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3.3 ต้องถือหุน้ ตามสัดส่ วนที่กาหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อ
เสนอชื่อกรรมการ
3.4 ต้องถือหุน้ ตามสัดส่ วนที่กาหนดในข้อ 3.2 ในวัน Record Date เพื่อกาหนดสิ ทธิในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี นั้น
อนึ่ ง หาก ปตท. ตรวจสอบรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นในวัน Record Date เพื่ อก าหนดสิ ท ธิ ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ในปี นั้น (ตามคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อ 3.1 ถือหุน้
/ ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ 3.2
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ครบถ้วนตามที่ กาหนดในข้อ 3.2 แต่วาระการประชุ มที่เสนอ หรื อชื่ อบุคคลที่เสนอเป็ นกรรมการของผูถ้ ือหุ ้น
ตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุ มแล้วนั้น ปตท. ขอสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาวาระการประชุ มที่
เสนอ หรื อไม่นาเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้ อ 4.

การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
4.1 เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
(1) เรื่ องที่ ข ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่าง ๆ ของหน่ วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายอย่างมี นัยสาคัญต่อผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวม
(4) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ น้ กล่าวอ้างไม่ได้
แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(5) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
(6) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
(7) เรื่ องที่ผูถ้ ื อหุ ้นเคยเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดื อนที่ผ่านมา และได้รับ
มติสนับสนุ นด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้น
ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(8) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดท าหนังสื อเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มต่ อ
คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี (แบบ ก.) ในส่ วนท้ายของ
หลัก เกณฑ์ น้ ี หรื ออาจแจ้งเรื่ องอย่างไม่ เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883, Email Address เลขานุ ก าร
บริ ษทั ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com ก่อนส่ งต้นฉบับของ
แบบ ก. ต่ อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู ถ้ ื อหุ ้ นต้องส่ งต้นฉบับของแบบ ก. พร้ อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน
หลักฐานการถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ให้ ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมได้

/ (2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้
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(2) ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้ นหลายรายรวมกันและมี คุ ณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบี ยบวาระ
การประชุ ม ต่ อ คณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้น รายแรกต้องกรอกข้อมู ล ในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้ อมลงชื่ อไว้เป็ น
หลักฐาน และผูถ้ ื อ หุ ้นรายที่ 2 เป็ นต้น ไปกรอกข้อมู ล เฉพาะในส่ วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน
และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถื อหุ ้นพร้ อ มเอกสารประกอบเพิ่ม เติ ม
(ถ้ามี ) ของผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก รายเป็ นชุ ดเดี ย วกันเสนอต่ อคณะกรรมการหรื ออาจส่ ง เรื่ องอย่างไม่ เป็ นทางการ
ก่ อนส่ งต้นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทาแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้วน หรื ออาจส่ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ งต้นฉบับตาม (1) ได้
(4) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
(4.1) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยหากผูถ้ ือหุ ้นไม่ดาเนิ นการแก้ไข และส่ งต้นฉบับคืนให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 14 ธันวาคม
2561 เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
(4.2) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุ การบริ ษทั จะส่ ง
หนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
(4.3) เรื่ องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรื อ (4.2) เลขานุการบริ ษทั จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการเดือน ธันวาคม 2561
(5) คณะกรรมการจะเป็ นผู พ้ ิจ ารณาความเหมาะสมของระเบีย บวาระการประชุ มที่ ผูถ้ ื อหุ ้น
เสนอ ซึ่ งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1) (1) – (9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(6) เรื่ องที่ ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุ มในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อคิ ดเห็ นของคณะกรรมการ และสาหรับเรื่ องที่ ไม่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั จะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรื อในวันทาการถัดไป พร้อม
ทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com และ
แจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งในวันประชุมด้วย
ข้ อ 5. การเสนอชื่ อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่ อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
(2) มี คุ ณ สมบัติ ถู ก ต้อ งและไม่มี ล กั ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายบริ ษ ทั มหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ หรื อ หลักเกณฑ์อื่นที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(3) มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิส ระ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย
/ ความซื่ อสัตย์
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ความซื่ อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย มีอายุที่
เหมาะสม มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มี
การเตรี ย มตัวเป็ นการล่ ว งหน้ า ก่ อนการประชุ ม เป็ นอย่างดี มี ส่ วนร่ ว มที่ ส ร้ า งสรรค์ในการประชุ ม มี ค วาม
ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยง ประวัติ
การทางาน และจริ ยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม1
(4) มี ความรู ้ ความสามารถที่ ส าคัญต่ อธุ รกิ จของบริ ษ ัท ได้แก่ ธุ รกิ จปิ โตรเลี ยม ธุ รกิ จพลังงาน
วิศวกรรมศาสตร์ การบริ หารจัดการและบริ หารธุ รกิจ การตลาด ธุ รกิ จระหว่างประเทศ การบัญชี การเงิน กฎหมาย
การบริ หารรั ฐกิ จ การบริ หารหรื อก ากับดู แลรั ฐวิ สาหกิ จที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิ โตรเคมี , อุตสาหกรรมชี วภาพ,
Digital, Automation, Artificial Intelligence หรื อ Robotics และงานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(5) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หลายแห่งในขณะเดียวกัน
5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทาหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่ วนท้ายของหลักเกณฑ์น้ ี หรื ออาจแจ้งเรื่ อง
อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883 Email Address เลขานุการบริ ษทั ที่ corporatesecretary@pttplc.com
หรื อ Website ของบริ ษทั ที่ http://www. pttplc.com ก่ อนส่ งต้นฉบับของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้
ทั้งนี้ ผู้ ถื อหุ้ นต้ องส่ งต้ นฉบั บของแบบ ข. พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน และเอกสารต่ าง ๆ ให้ ถึ งบริ ษั ทภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
(1.1) หลักฐานการถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทางาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(2) ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้ นหลายรายรวมกันและมี คุ ณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุ คคลเพื่ อเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
และผูถ้ ือหุ ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายเป็ นชุ ดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการ หรื ออาจส่ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ งต้นฉบับตาม (1) ได้

1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2544

/(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายราย
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(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทาแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน
ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุก คนด้วย หรื อ
อาจส่ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ งต้นฉบับได้ตาม (1)
(4) เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
(4.1) หากผูถ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน
วัน ที่ 7 ธั นวาคม 2561 โดยหากผู ้ถื อหุ ้ นไม่ ด าเนิ นการแก้ไข และส่ งต้นฉบับ คื นให้ ถึ งบริ ษ ัท ภายในวันที่ 14
ธันวาคม 2561 เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ
5.1 หรื อผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เสนอชื่ อ กรรมการมี คุ ณ สมบัติไม่ ค รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะส่ งหนังสื อแจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
(4.3) กรณี ที่ ไม่ เข้าข่ ายตาม (4.1) หรื อ (4.2) เลขานุ การบริ ษ ัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการในการประชุมเดือน ธันวาคม 2561
(5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อ นาเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการ
สรรหาหรื อคณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(6) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็ นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสม ปตท. จะเสนอชื่ อบุ คคลดังกล่ าวให้ คณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จ (คนร.) พิ จารณาความ
เหมาะสมของบุ คคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จ หากบุ คคลดังกล่ าวไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คนร. ให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เลขานุ การบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายใน [15] วัน นับแต่วนั ที่ ปตท. ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก คนร.
(7) บุ ค คลที่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการและ คนร. จะถู ก บรรจุรายชื่ อ ในระเบีย บ
วาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อคิ ดเห็ นของคณะกรรมการ และบุ คคลที่ ไม่ผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาหรื อ คณะกรรมการ บริ ษ ทั จะแจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบมติคณะกรรมการทัน ทีห ลัง การ
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาหรื อคณะกรรมการหรื อในวันทาการถัดไปของการประชุ ม พร้ อมทั้งแจ้งผ่า น
ช่ อ งทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ที่ http://www.pttplc.com และแจ้งที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งในวันประชุ มด้วย
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว __________________________________________________
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. จานวน ___________________ หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่ _____________ ถนน ________________________ตาบล/แขวง________________________
อาเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_______________________
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน __________________________ E-mail (ถ้ามี)______________________
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี __________
เรื่ อง __________________________________________________________________________________
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจารณา____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________และ
มีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่ น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ซึ่ งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ________________แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ น้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ
และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(_____________________________)
วันที่ _____________________________
หมายเหตุ 1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้อง และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งแบบ ก. อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883 หรื อทาง Email Address เลขานุการ
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 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตาม
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.2 (2)
5. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ก 1
แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.2 (3)
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
7. ปตท. จะตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ 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 )

เอกสารแนบ 1
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แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ________________________________________เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. จานวน ___________________ หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่ _____________ ถนน ________________________ตาบล/แขวง________________________อาเภอ/
เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_______________________หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน __________________________ E-mail (ถ้ามี)______________________
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว_______________________________อายุ ______ ปี เป็ น
กรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา
และประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน
________________แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ น้ หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(_____________________________)
วันที่ _____________________________
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม
(2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบตั ิตามการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
______________________________ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____________________________)
วันที่ _____________________________
หมายเหตุ 1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรอง
สาเนาถูกต้อง และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/
หนังสื อเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งแบบ ข. อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2537-3883 หรื อทาง Email Address เลขานุการบริ ษทั
ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรื อ Websiteของบริ ษทั ที่ http://www.pttplc.com ก่อนส่ งต้นฉบับของ แบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่ งถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการ พิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
4. ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.2 (2)
5. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ข. 1
แบบต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.2 (3)
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
7. ปตท. จะตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
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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)

