
 
 
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

______________________________________________________________________________ 
 

ดว้ยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ือหุน้  ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) จึงไดเ้ปิดโอกาสใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ 
ของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (“ระเบียบวาระการประชุม”) รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
ชื่อบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เป็นการลว่งหนา้  โดย
มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั ดงันี ้
 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ  โดยอาจ
เป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือ หลายรายรวมกนัก็ได ้ 

 1.2 มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงของบรษิัทฯ 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.1 เงือ่นไขการพิจารณาระเบียบวาระทีเ่สนอ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย  ประกาศ  ขอ้บงัคบั  กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่ก ากับดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคับบริษัทฯ
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิด

ความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4) เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได ้
(6) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 1  หรือเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลู  

ไม่ครบถว้น  ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
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3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ 

 3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 

  ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้

 (1) มีคณุสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 

 -  พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 

 -  พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 -  ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 -  คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 -  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 -  มติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง 

 -  ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

 -  หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 

 (2) อายไุม่เกิน 70 ปีบรบิูรณ ์

 (3) มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชนก์บัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการและความจ าเป็นต่อองคป์ระกอบของ
โครงสรา้งกรรมการที่สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทกัษะความ
เชี่ยวชาญ (Skills Matrix) ได้แก่  ด้านวิศวกรรม  พลังงาน  ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี / 
เคมีภัณฑ ์ การกลั่น  กฎหมาย  บัญชีและการเงิน  การตรวจสอบ  ธุรกิจต่างประเทศ    
การจดัการธุรกิจ  ตลาดทนุ  เศรษฐศาสตร ์ ความมั่นคง  การก ากบัดแูลกิจการ เพื่อผสาน
ความรูค้วามสามารถที่จ  าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 (4) มีความทุ่มเทและสามารถอทุิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบติัหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ 
 

 3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  ผูท้ี่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ “นิยามคณุสมบติั
  กรรมการอิสระ” ที่บรษิัทฯ ก าหนดและประกาศใชใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา 

 4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม 
(1) ในเบือ้งต้น  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ

ด าเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณา 

/ (2) เรื่องที่คณะกรรมการ ….. 
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(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ  
การประชมุ บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุ่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดย   
ผูถื้อหุน้ 

 4.2 การเสนอชื่อกรรมการ  

(1) ในเบือ้งตน้  เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ
คุณสมบติัของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และด าเนินการตามขัน้ตอนของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทฯ พิจารณาต่อไป 

(2) บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัการเสนอชื่อในระเบียบ
วาระการเลือกตัง้กรรมการ  พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญ
ประชมุ  โดยระบวุ่าเป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อโดยผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น    
ทัง้นี ้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นทีสุ่ด ส  าหรบับคุคลที่ไม่ไดร้บัความเห็นชอบใหเ้สนอชื่อ 
หรือเรื่องที่ไม่ไดบ้รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

5. เอกสารหลักฐาน 

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา 

 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือเอกสารหลกัฐาน
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีทีร่วมกันเสนอเร่ือง ไดแ้ก่ 

 (1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ                             
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                     
พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

 (2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล :  ส  าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล  และ                               
ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ                             
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                     
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือชื่อ 
พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
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5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 

(1) แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม  ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก
รายละเอียดและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหนึ่งแบบฟอรม์ 
ต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ 

 ในการนี ้ ใหร้ะบุชื่อผู้ถือหุ ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทน         
ผูถื้อหุน้รว่มกนัทุกราย  และใหถื้อว่าการที่บรษิัทฯ  ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ที่เป็นตวัแทนที่ไดร้บั
มอบหมายนัน้ เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทกุรายที่ลงลายมือชื่อ 

 (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
(ถา้มี) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ 

(1) แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก
รายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  โดยแยกหนึ่ง
แบบฟอรม์ต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน 

 ในการนี ้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน          
ผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุราย  และใหถื้อว่าการที่บริษัทฯ  ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ที่เป็นตวัแทนที่ไดร้บั
มอบหมายนัน้  เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ 

(2) แบบขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  ซึ่งตอ้งลงนามรบัรองโดยบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ 

(3) เอกสารที่เก่ียวขอ้งพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา ประวติัการท างาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุน้ 
ในบรษิัทฯ 

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

/ 6. ช่องทางการรบัเรื่อง ….. 
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6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู่้ถือหุ้นเสนอ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกในเบือ้งตน้  ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นสามารถแจง้ โดยผ่านช่องทางดงันี ้

6.1 แจง้อยา่งไม่เป็นทางการไดท้ี่ โทรสาร 0-2265-8500 หรือ  Email Address: cg@pttgcgroup.com 
 หรือเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.pttgcgroup.com 

6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสง่มาที่ : - 

หน่วยงานก ากบักิจการองคก์ร   
บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 555/1 ศนูยเ์อนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์ อาคาร เอ ชัน้ 18 
ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 
6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ หน่วยงานก ากับกิจการองค์กร 

โทรศพัท ์0-2140-8741 / 0-2265-8645 / 0-2265-8315 หรือ  cg@pttgcgroup.com 
 
7. ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง  บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้เสนอดังกล่าวขา้งตน้ได ้นับตัง้แต่ 

บดันี ้จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

----------------------------------------------------- 
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