หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
______________________________________________________________________________
ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกากับดูแลกิจ การที่ดี
คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (“ระเบียบวาระการประชุม”) รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า โดย
มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ โดยอาจ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกันก็ได้
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

2.

การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 เงือ่ นไขการพิจารณาระเบียบวาระทีเ่ สนอ เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
(6) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

-23.

การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ
3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
- หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้อง
- ข้อบังคับของบริษัทฯ
- คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
(2) อายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
(3) มีความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ที่เ ป็ นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้า ที่กรรมการและจาเป็ นต่ อองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจ ของบริษัทฯ ตาม
Board Skills Matrix ได้แ ก่ ด้า นวิ ศ วกรรม พลัง งาน ปิ โตรเลี ย ม อุ ต สาหกรรมวั ส ดุ
(Materials Industry) ปิ โตรเคมี และเคมี ภัณ ฑ์ เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น การบริห าร
จัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่ง ยืน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์ เพื่ อ ผสานความรู ้
ความสามารถที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(4) มีความรับผิดชอบและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ
ได้อย่างมี ประสิ ทธิผ ล รวมถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และ
ซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทฯ กาหนดและประกาศ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

-34.

ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา
4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) ในเบื อ้ งต้น เลขานุก ารบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ร วบรวมข้อ มูล ตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก าหนดและ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็ นระเบียบวาระที่เสนอโดย
ผูถ้ ือหุน้
4.2 การเสนอชื่อกรรมการ
(1) ในเบือ้ งต้น เลขานุการบริษัท จะเป็ นผูพ้ ิจ ารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ และดาเนินการตามขัน้ ตอนของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาต่อไป
(2) บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ จะได้รบั การเสนอชื่อในระเบียบ
วาระการเลือกตัง้ กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยระบุว่าเป็ นบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อโดยผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็ นทีส่ ุด สาหรับบุคคลที่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบให้เสนอชื่อ
หรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
5.

เอกสารหลักฐาน
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีทรี่ วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
(1) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

-45.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
กรณีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก
รายละเอียดและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์ม
ต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี ้ ให้ระบุช่ื อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง ในกลุ่ม เพื่ อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่ อ แทน
ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นตัวแทนที่ได้รบั
มอบหมายนัน้ เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ
(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก
รายละเอี ย ดและลงชื่ อ ไว้เ ป็ น หลัก ฐานแล้ว รวบรวมเป็ น ชุ ด เดี ย วกัน โดยแยกหนึ่ ง
แบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน
ในการนี ้ ให้ระบุช่ื อผู้ถือ หุ้น คนใดคนหนึ่ง ในกลุ่ม เพื่อ เป็ น ตัว แทนผู้ รับการติ ด ต่ อ แทน
ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นตัวแทนที่ได้รบั
มอบหมายนัน้ เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ เป็ นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อ
(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ เป็ น
กรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทางาน/การฝึ ก อบรม หลักฐานการถือหุน้
ในบริษัทฯ
(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

-56.

ช่องทางการรับเรื่องทีผ่ ู้ถือหุ้นเสนอ
เพื่ออานวยความสะดวกในเบือ้ งต้น ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนสามารถแจ้ง โดยผ่านช่องทางดังนี ้
6.1 แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการได้ท่ี โทรสาร 0-2265-8500 หรือ Email Address: cg@pttgcgroup.com
หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com
6.2 จัดส่ง ต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยส่งมาที่ : หน่วยงานกากับกิจการองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชัน้ 18
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี หน่วยงานกากับกิจ การองค์กร
โทรศัพท์ 0-2265-8645 / 0-2265-8315 / 0-2140-8741 หรือ cg@pttgcgroup.com

7.

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตัง้ แต่
บัดนี ้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
-----------------------------------------------------

