ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
สาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษทั ปตท. นา้ มันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บริ ษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ให้ ควำมสำคัญกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
ที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และเพื่อให้
ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดกำรดำเนินกำรคุ้มครองและปฏิบตั ิต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้ งข้ อมูลให้ ท่ำนทรำบดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลของผู้ควบคุมข้ อมูล : บริ ษัท ปตท. นำ้ มันและกำรค้ ำปลีก จำกัด (มหำชน) รำยละเอียดสำหรับกำร
ติดต่อเป็ นไปตำมข้ อ 8 ของประกำศฉบับนี ้ และที่ปรำกฏในเว็บไซต์ https://pdpa.pttor.com
1.
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษัทจำเป็ นต้ องจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อใช้ กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อมูลการติดต่ อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสำร อีเมล
(ข) ข้ อมูลที่ใช้ ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นำมสกุล ลำยมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน เลขที่หนังสือเดินทำง
หรื อข้ อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบำล/หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ที่คล้ ำยคลึงกัน
(ค) ข้ อ มู ล อื่ น ๆ เช่ น เลขประจ ำตัว ผู้ถือ หุ้น ข้ อ มูลหลัก ฐำนกำรถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้น จำกบริ ษัท หลักทรั พย์
(Broker) หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ซึง่ รวมถึงประวัติกำรทำงำน ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ ำรับ
เลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
2.

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ าน

บริ ษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำยตำม
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก)

ฐานการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
บริ ษัทเก็บ และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นและกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท รวมถึงเพื่อเป็ นกำรยืนยันตัวตน
ของท่ำน และเพื่อดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและเพื่อให้ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของหน่วยงำนภำครัฐที่
มีอำนำจ โดยเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
และกฎหมำยอื่นใด

ข)

ฐานความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
บริษัทเก็บ และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อเป็ นข้ อมูลในกำรพิจำรณำคุณสมบัติบคุ คลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตั ้ง
เป็ นกรรมกำรของบริ ษัท และเป็ นหลักฐำนในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อกำรใด ๆ ตำม
จำเป็ นที่เกี่ ยวข้ อง อันเป็ นประโยชน์ อันชอบธรรมของบริ ษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถ
คำดหมำยได้ อย่ำงสมเหตุสมผล

3.

แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษัทได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง และ/หรื อ จำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล

ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสำรฉบับนี ้ บริษัทอำจมีควำมจำเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้

5.

-

หน่วยงำนรัฐบำล หน่วยงำนบังคับใช้ กฎหมำย ศำล หน่วยงำนกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพำณิชย์ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น) หรื อ
บุคคลอื่น เมื่อบริ ษัทมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำจำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื อเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท
สิทธิของบุคคลภำยนอก หรื อควำมปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิตำมที่จำเป็ นแก่กำรโอนหรื อรับ
โอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ ำที่ของบริษัท

-

ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

-

ผู้ให้ บริกำร ที่ปรึกษำ หน่วยงำนบังคับใช้ กฎหมำย ศำล เจ้ ำพนักงำน หน่วยงำนรัฐ ผู้กำกับดูแล

-

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ ในกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมและประชำสัมพันธ์กำรประชุม

ระยะเวลาในการที่บริษทั เก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

บริ ษัทจะเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นอย่ำงเหมำะสมเพื่อใช้ ตำมวัตถุประสงค์ที่
ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว ทัง้ นี ้ บริ ษัทคำดหมำยว่ำจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลตำมข้ อ 1 เป็ นเวลำ 10 ปี
นับตัง้ แต่วันที่บริ ษัทได้ รับข้ อมูลของท่ำน เพื่อให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้ น เมื่อพ้ นระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะ
ทำลำยข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทอำจเก็บรักษำข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนนำนขึ ้นหำกจำเป็ นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
6.

สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล

ภำยใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้ อยกเว้ นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเข้ ำถึง และ/หรื อ
ขอรับสำเนำ โอนย้ ำย แก้ ไข ลบ ทำลำยหรื อทำให้ ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ ซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงอำจขอ
คัดค้ ำน และระงับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี และหำกบริ ษัทอำศัยควำม

ยินยอมของท่ำน ท่ำนอำจถอนควำมยินยอมของท่ำนได้ และท่ำนยังมีสิทธิขอให้ บริ ษัทเปิ ดเผยถึงกำรได้ มำซึ่งข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่ท่ำนไม่ได้ ให้ ควำมยินยอมแก่บริษัท นอกจำกนี ้ หำกท่ำนต้ องกำรดำเนินกำรตำมสิทธิของท่ำน โปรดติดต่อ
บริ ษัท โดยบริ ษัทจะพิจำรณำคำขอของท่ำนและจะติดต่อท่ำนโดยเร็ ว หำกบริ ษัทไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ย วกับกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิร้องเรี ยนไปยังหน่วยงำนของรัฐทีเ่ กี่ยวข้ องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
7.

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้ จดั ให้ มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงมำตรกำร
ป้องกันด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร มำตรกำรป้องกันด้ ำนเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ ในเรื่ องกำรเข้ ำถึงหรื อ
ควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ ซงึ่ ควำมลับ ควำมถูกต้ องครบถ้ วน และสภำพควำมพร้ อมใช้ งำนของข้ อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรื อ
โดยมิชอบ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยที่ใช้ บงั คับกำหนด
8.

ติดต่ อบริษัท

หำกท่ำนมีคำถำม ข้ อสงสัย หรื อมี ควำมประสงค์ที่จะใช้ สิทธิของท่ำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
โปรดติดต่อบริษัทหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่
บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก จำกัด (มหำชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน้ 12
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
https://pdpa.pttor.com, 1365 Contact Center
เจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
Email: dpo@pttor.com

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท ปตท.
นา้ มันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) (“OR”) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการ ได้ ล่วงหน้ าก่อนการประชุม สามัญผู้ ถื อหุ้นประจ าปี โดย
มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของ OR รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่า
1.2.1 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท (600,000,000 หุ้น)
หรือ
1.2.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น ระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอ เว้ นแต่การเสนอเรื่ องสาหรั บการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผู้ถือหุ้นต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ วนั เปิ ดตลาดซื ้อ
ขายหุ้นวันแรกของ OR คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
1.3 ผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1.1 และ 1.2 ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของ OR ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยต้ องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ของตน เช่ น ใบหุ้น หรื อใบรั บรองการถื อหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพ ย์ (Broker) รวมทัง้ สาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชน/หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ ) พร้ อมระบุที่ อ ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
2.1 วิธีการเสนอ
1) ต้ องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1
2) ผู้ถือหุ้นต้ องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (แบบ ก.)” และ
ส่งต้ นฉบับของแบบ ก. พร้ อมเอกสารหลักฐานมายัง OR ตามระยะเวลาที่ OR กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม ทังนี
้ ้ สามารถส่งอย่างไม่เป็ นทางการทาง Email ก่อนได้
3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก
“แบบ ก.” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 วิธีการพิจารณา
2.2.1 คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ูถือ หุ้น
เสนอ โดยคณะกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ
การเสนอเรื่ องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติ หรื อการเสนอเรื่ องที่ไม่ได้ ระบุว่าเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณา พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดของเรื่องนัน้
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดย
ผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมา และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริ ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจาก
ข้ อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

2) เรื่ อ งที่ ขัด กับ กฎหมาย ประกาศ และระเบี ย บต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3) เรื่องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว (ไม่ว่าเรื่องนันอยู
้ ่ระหว่างดาเนินการ หรือเสร็จสิ ้นแล้ ว)
4) เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด หรือเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น และให้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือ
เป็ นที่สดุ
2.2.2 เรื่ องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ OR จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
2.2.3 เรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ OR บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และแจ้ ง
เป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1 วิธีการเสนอ
1) ต้ องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1
2) ผู้ถือหุ้นต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ข.)” และ “แบบ
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ” และส่งต้ นฉบับของแบบ ข. และแบบข้ อมูลของบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ พร้ อมเอกสารหลักฐานมายัง OR ตามระยะเวลาที่ OR กาหนดไว้ ซงึ่ สอดคล้ อง
กับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ OR มีเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองและตรวจสอบ
คุณ สมบัติก่อนนาเสนอให้ ค ณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิสาหกิจ (คนร.) พิจ ารณาให้ ความเห็นชอบรายชื่ อ
กรรมการ ทังนี
้ ้ สามารถส่งอย่างไม่เป็ นทางการทาง Email ก่อนได้
3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย
ต้ องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน

3.2 วิธีการพิจารณา
3.2.1 คณะกรรมการจะเป็ น ผู้พิ จ ารณาบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการ ซึ่ง จะต้ อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
1) มีอายุไม่เกิน 63 ปี บริบรู ณ์ ณ วันที่ได้ รับการเสนอ
2) มี คุณ สมบัติ ถู ก ต้ อ งและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ ากัด
กฎหมายหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับของ
บริษัทหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์
อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้ แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
การค้ าน ้ามันและค้ าปลีก สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจค้ าปลีก การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล รวมทังสามารถทุ
้
่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที่ มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมที่
สร้ างสรรค์ในการประชุม มีความกล้ าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทางานและจริยธรรมที่
ดีงาม ที่ได้ รับการยอมรับจากสังคม
4) การดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรอื่น
4.1) ด ารงต าแหน่ ง กรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ/หรื อ นิ ติ บุค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น
ผู้ถือหุ้นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้ รับอนุมัติแต่ง ตัง้ เป็ นกรรมการ OR
ด้ วย)
4.2) ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ ไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้ รับอนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการ OR ด้ วย) ทังนี
้ ้
การดารงตาแหน่งกรรมการตามความ ในข้ อ 4.2 นี ้ ต้ องไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ใน
ข้ อ 4.1 ด้ วย
อนึ่ง การดารงตาแหน่ง กรรมการตามความในข้ อ 4.1 และข้ อ 4.2 รวมกันแล้ วต้ อง
ไม่เกิน 5 แห่ง
5) (เฉพาะกรณีกรรมการอิสระ) มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกาหนด
3.2.2 กรณีคณะกรรมการ OR เห็นชอบ OR จะดาเนินการเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ร ว ม ถึ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ต า ม ที่ ก า ห น ด ต่ อ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้ อ 12 ต่อไป
กรณีคณะกรรมการ OR ไม่เห็นชอบ OR จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และแจ้ งเป็ นระเบียบวาระ
เพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
3.2.3 บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะได้ รับการบรรจุ
ชื่อในระเบียบวาระการประชุม
กรณีคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไม่เห็นชอบ OR จะแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้ งเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
4. ช่ องทางการรับเรื่อง
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งอย่างไม่เป็ นทางการได้ ที่ Email Address : corporatesecretary@pttor.com และ
จัดส่งต้ นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายัง OR โดยส่งมาที่
สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชันที
้ ่ 17 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
OR เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นได้ นับตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (แบบ ก.)
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) จานวน ___________________หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____________ถนน ___________________แขวง/ตาบล _________________________
เขต/อาเภอ _________________________จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_________________________หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน _________________________
Email _________________________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ________
 วาระเพื่อพิจารณา  วาระเพื่อทราบ  วาระเพื่ออนุมตั ิ
เรื่ อง_______________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์/เหตุผลในการนาเสนอ ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน _____________หน้ า

E-mail (ถ้ ามี)_____________________________________

กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุม
ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ________________________ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ________________________
Email ________________________ เป็ นตัวแทนติดต่อกับ OR
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และยินยอมให้ OR
เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชือ่ ไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ ______________________________ ผู้ถือหุ้น
( _______________________________ )
วันที่ __________________________
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.4 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้ จดั ทาเอกสารแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 ระเบียบวาระ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ ข.)
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) จานวน ___________________หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____________ถนน ___________________แขวง/ตาบล _________________________
เขต/อาเภอ _________________________จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ_________________________หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน _________________________
Email _________________________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________
E-mail
ามี)_____________________________________
เป็ น(ถ้กรรมการบริ
ษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) และได้ แนบแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
พร้ อมเอกสารประกอบจานวน _______ หน้ า
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ________________________ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ________________________
Email ________________________ เป็ นตัวแทนติดต่อกับ OR
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ข. แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ
ทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และยินยอมให้ OR เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ ______________________________ ผู้ถือหุ้น
( _______________________________ )
วันที่ __________________________
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________
ยินยอมให้ เสนอชื่อข้ าพเจ้ าตาม (2) ข้ างต้ น และขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ OR กาหนด และขอรับรอง
ว่ารายละเอียดที่เปิ ดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ OR เปิ ดเผย
ข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ ______________________________ ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
( _______________________________ )
วันที่ __________________________
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น ชาวต่างประเทศ) ของ
ข้กรรมการผู
อมูลทั่ว้ มไป
ีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกต้ อง
1.4 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส าเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3. กรณีที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ 1 ราย ให้ จดั ทาเอกสารแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 ชื่อ

แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
สาหรับนาส่งพร้ อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ (แบบ ข.)
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อ – นามสกุลเดิม (ถ้ ามี)
วันเกิดปี เกิด
อายุ
ที่ทางานปั จจุบัน
ตาแหน่ งปั จจุบนั
ประวัติการศึกษาและอบรม
ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) (ชื่อหลักสูตรและรุ่นที่เข้ าอบรม)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
องค์ กร/ หน่ วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั
ปี
ถึง ปั จจุบนั

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ปี
ถึง ปี
ปี
ถึง ปี
ปี
ถึง ปี
ปี
ถึง ปี
ปี
ถึง ปี
ตาแหน่ งปั จจุบนั ในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ OR ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 ไม่มี
 มี ตาแหน่ ง _____________________________________ บริษทั ___________________________________
ตาแหน่ ง _____________________________________ บริษทั ___________________________________
การถือครองหลักทรัพย์ ของ OR (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
 ไม่มี
 มี ดังนี ้
ตนเอง
___________ หุ้น
คู่สมรส
___________ หุ้น
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
___________ หุ้น
รวม
___________ หุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ OR หรือบริษทั ย่ อย
 ไม่มี
 มี ดังนี ้ _____________________________________________________________________________
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 ไม่มี
 มี (ให้ ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้ อกล่าวหา และผลการดาเนินคดี)
_______________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ ในการดาเนินธุรกิจของ OR

หมายเหตุ ในกรณีที่เนื ้อที่กระดาษในข้ อใดไม่เพียงพอสาหรับกรอกข้ อมูล สามารถแนบกระดาษอืน่ ได้ และให้ ถือว่าเป็ นส่วน
หนึ่งของแบบข้ อมูลฯ นี ้ด้ วย

