
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำาปี 2564

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) มีคว�มแนว่แน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยภ�ยใต้ม�ตร� 89/28
แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ม ีก�รแก้ไขเพิ่มเติม) และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ในก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเป็นธรรม และเท่�เทียมกัน อันเป็นหนึ่งในนโยบ�ยในก�รปฏิบัตติ�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับ
บริษัทจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น และก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�ร
พิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท จึงได้เปิดโอก�สให้ผู้ถ ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจ�รณ�บรรจุเป็นระเบียบว�ระก�รประชุม
ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม และครบถ้วนต�มที่กฎหม�ย
กำ�หนด เพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564

บริษัทได้กำ�หนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�กล่ันกรองก�รเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น และ
ก�รเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ประจำ�ปี 2564 ดังต่อไปนี้
 

ส่วนที่ 1  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบว�ระก�รประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท
ต้องถือหุ้นของบริษัท โดยอ�จเป็นผู้ถือหุ้นร�ยเดียว หรือหล�ยร�ยก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5
ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ีเสนอระเบียบว�ระก�รประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้ง
เป็นกรรมก�รบริษัท โดยถือหุ้นต�มสัดส่วนท่ีกำ�หนดดังกล่�วต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่� 6 เดือน ในวันยื่นเสนอ
 

ส่วนท่ี 2  การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1)  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
1.1  เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจ�รณ�บรรจุเป็นระเบียบว�ระก�รประชุม มีดังนี้

(1)  เรื่องที่ขัดต่อกฎหม�ย ประก�ศ ข้อบังคับ กฎ และ/หรือระเบียบต่�งๆ ของหน่วยง�น
ร�ชก�ร หรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลบริษัท และ/หรือไม่เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือหลักก�ร
กำ�กับดแูลกิจก�รท่ีดีของบริษัท

(2)  เรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่�วอ้�ง โดยผู้ถือหุ้น
มิไดแ้สดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับคว�มไม่ปกติของเร่ืองดังกล่�ว

(3)  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออำ�น�จท่ีบริษัทจะดำ�เนินก�รให้เกิดผลต�มท่ีประสงค์
(4)  เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�แล้วในรอบ  12 เดือนท่ีผ่�นม�

และเร่ืองดังกล่�วได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่�ร้อยละ 10 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริง
ในก�รนำ�เสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่�งมีนัยสำ�คัญจ�กข้อเท็จจริงในขณะท่ีนำ�เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังก่อน

(5)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ดำ�เนินก�รแล้ว
(6)  เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกส�รหลักฐ�น หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุว่�

ในก�รนำ�เสนอระเบียบว�ระก�รประชุมนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทร�บ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจ�รณ� หรือไม่ส�ม�รถติดต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำ�หนด

(7)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนต�มท่ีกำ�หนดในส่วนท่ี 1 หรือ
(8)  กรณีอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด
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1.2  ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�
(1)  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่ก ำ�หนดในส่วนที่ 1 ส�ม�รถเสนอระเบียบว�ระ

ก�รประชุม โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” ให้ครบถ้วน
พร้อมลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�น และใหน้ำ�ส่ง “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” พร้อมกับ
หลักฐ�นต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 โดยส�ม�รถนำ�ส่งให้แก่บริษัทอย่�งไม่เป็นท�งก�รได้ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379
(ระบุสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐ�นต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 ม�ยังบริษัท ท�งไปรษณีย์ในภ�ยหลัง
โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภ�ยในวันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ท้ังนี้ ให้ส่งม�ท่ี “สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด 
(มห�ชน) เลขท่ี 90 อ�ค�รซีดับเบิ้ลยู ท�วเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310” 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหล�ยร�ยซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 1 ร่วมกันเสนอ
ระเบียบว�ระก�รประชุม ผู้ถือหุ้นทุกร�ยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2564” ให้ครบถ้วน พร้อมลงล�ยมือช่ือไว้เป็นหลักฐ�น แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2564” พร้อมกับหลักฐ�นต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยเป็นชุดเดียวกัน โดยส�ม�รถนำ�ส่งให้แก่บริษัทอย่�งไม่เป็น
ท�งก�รก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภ�ยหลัง ต�มข้อ 1.2 (1) ข้�งต้นได้

(3)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นร�ยเดียว หรือหล�ยร�ย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มท่ีกำ�หนดในส่วนท่ี 1
เสนอระเบียบว�ระก�รประชุมม�กกว่� 1 ระเบียบว�ระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” จำ�นวน 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบว�ระ ให้ครบถ้วน พร้อมลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�น และให้น ำ�ส่ง
“แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” พร้อมกับหลักฐ�นต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 โดยส�ม�รถ
นำ�ส่งให้แก่บริษัทอย่�งไม่เป็นท�งก�รก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภ�ยหลัง ต�มข้อ 1.2 (1) ข้�งต้นได้ 

(4)  เลข�นุก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�กล่ันกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมก�รบริษัท โดย
(4.1)  เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกส�รหลักฐ�น หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

เลข�นุก�รบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้น ภ�ยในวันที่ 15 มกร�คม 2564 โดยห�กผู้ถือหุ้นไม่ดำ�เนินก�รแก้ไข และ
ไม่ส�ม�รถส่งคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัท ภ�ยในวันที่ 25 มกร�คม 2564 ได้ เลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทร�บ
ก�รปิดเร่ือง 

(4.2)  เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 1
เลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทร�บก�รปิดเร่ือง ภ�ยในวันท่ี 31 มกร�คม 2564

(4.3)  เร ื่องท ี่ไม ่เข ้�ข ่�ยต�มข ้อ  (4.1) หร ือ (4.2) ข ้�งต ้น เลข�น ุก�รบร ิษ ัท
จะรวบรวมเร่ืองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เดือนกุมภ�พันธ์ 2564

(5)  คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของระเบียบว�ระก�รประชุม
ที่ผ ู้ถ ือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้�ข่�ยต�มที่ก ำ�หนดในส่วนที่ 2 ข้อ (1) 1.1 เว ้นแต่คณะกรรมก�รบริษัทจะพิจ�รณ�
เป็นอย่�งอ่ืน ท้ังนี้ คำ�วินิจฉยัของคณะกรรมก�รบริษัทถือเป็นท่ีสุด 

(6)  เร ื่องที่ผ ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบว�ระ
ก�รประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท และสำ�หรับเรื่องที่ไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบว�ระเพื่อทร�บในก�รประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในก�รปฏิเสธด้วย

(7)  ในกรณีที่คณะกรรมก�รบริษัทปฏิเสธก�รบรรจุระเบียบว�ระก�รประชุมที่เสนอโดย
ผู้ถือหุ้นต�มหลักเกณฑ์ข้�งต้น ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีก�รบรรจุเรื่องที่ถูกปฏิเสธ เป็นระเบียบว�ระก�รประชุมของก�รประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมก�ร
บริษัทจะต้องบรรจุเร่ืองดังกล่�วเป็นระเบียบว�ระก�รประชุมในก�รประชุมผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทจะจัดให้มีขึ้นในคร้ังถัดไป
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(2)  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของกรรมก�รบริษัท 

บุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห�้ม ดังนี้

(1)  มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยบริษัทมห�ชนจำ�กัด
กฎหม�ยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัท 

(2)  ม ีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มเป ็นอ ิสระ ปฏ ิบ ัต ิหน ้�ท ี่กรรมก�รบร ิษ ัท
ดว้ยคว�มรับผิดชอบ คว�มระมัดระวัง และคว�มซื่อสัตย์

(3)  ส�ม�รถทุ่มเทอุทิศเวล�ได้อย่�งเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอ�ยุที่เหม�ะสม มีสุขภ�พ
ร่�งก�ยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ ส�ม�รถเข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งสมำ่�เสมอ มีก�รเตรียมตัวเป็นก�รล่วงหน้�
ก่อนก�รประชุมเป็นอย่�งดี มีส่วนร่วมที่สร้�งสรรค์ในก�รประชุม มีคว�มตรงไปตรงม� มีคว�มกล้�ห�ญในก�รแสดงคว�มคิดเห็น
ในท่ีประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง มีประวัติก�รทำ�ง�น และจริยธรรมท่ีดีง�ม และได้รับก�รยอมรับจ�กสังคม 

(4)  มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท่ีสำ�คัญต่อธุรกิจของบริษัท 
(5)  ไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทหล�ยแห่งในขณะเดียวกัน และ
(6)  ไม่เป็นบุคคลต้องห้�มมิให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทต�มท่ีหน่วยง�นร�ชก�ร

ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงก�รข�ดคว�มเหม�ะสมที่จะได้รับคว�มไว้ว�งใจให้บริห�รจัดก�รกิจก�รที่มีมห�ชน
เป็นผู้ถือหุ้น

2.2  ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�
(1)  ผ ู้ถ ือห ุ้นท ี่ม ีค ุณสมบัต ิครบถ ้วนต�มที่ก ำ�หนดในส่วนที่ 1 ส�ม�รถเสนอชื่อบ ุคคล

เพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้ง
เป็นกรรมก�รบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�น และให้นำ�ส่ง “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือก
ตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” พร้อมกับหลักฐ�น และเอกส�รของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 โดยส�ม�รถนำ�ส่ง
ให้แก่บริษัทอย่�งไม่เป็นท�งก�รได้ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบุสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท) แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับ
หลักฐ�น และเอกส�รของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 ม�ยังบริษัทท�งไปรษณีย์ในภ�ยหลัง โดยบริษัทจะต้อง
ได้รับต้นฉบับ ภ�ยในวนัที่ 31 ธันว�คม 2563 ทั้งนี้ ให้ส่งม�ที่ “สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำ�กัด (มห�ชน)
เลขท่ี 90 อ�ค�รซีดับเบิ้ลยู ท�วเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310”

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหล�ยร�ยซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่ก ำ�หนดในส่วนที่ 1 ร่วมกัน
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกร�ยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�น แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” พร้อมกับหลักฐ�น และเอกส�รของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อต�มที่
กำ�หนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยเป็นชุดเดียวกัน โดยส�ม�รถนำ�ส่งให้แก่บริษัทอย่�งไม่เป็นท�งก�รก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไป
ในภ�ยหลังต�มข้อ 2.2 (1) ข้�งต้นได้ 

(3)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นร�ยเดียว หรือหล�ยร�ย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มท่ีกำ�หนดในส่วนท่ี 1
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทม�กกว่� 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” จำ�นวน 1 แบบ ต่อ ก�รเสนอชื่อบุคคล 1 คน ให้ครบถ้วนพร้อมลงล�ยมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐ�น และให้นำ�ส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” พร้อมกับหลักฐ�น และ
เอกส�รของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 3 โดยส�ม�รถนำ�ส่งให้แก่บริษัทอย่�งไม่เป็นท�งก�รก่อนจัดส่งต้นฉบับ
ต่อไปในภ�ยหลังต�มข้อ 2.2 (1) ข้�งต้นได้ 

(4)  เลข�นุก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�กล่ันกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมก�รบริษัท โดย 
(4.1)  ก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท

ที่ผู้ถือหุ้นให้เอกส�รหลักฐ�น หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลข�นุก�รบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น ภ�ยใน
วันท่ี 15 มกร�คม 2564 โดยห�กผู้ถือหุ้นไม่ดำ�เนินก�รแก้ไข และไม่ส�ม�รถส่งคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัท ภ�ยในวันท่ี 25 มกร�คม 2564
ได้ เลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทร�บก�รปิดเร่ือง 
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(4.2)  ห�กบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้�ม
ต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 2 ข้อ (2) 2.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนต�มที่กำ�หนดในส่วนที่ 1 เลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทร�บก�รปิดเรื่อง ภ�ยในวันที่ 31 มกร�คม
2564

(4.3)  เร ื่องท ี่ไม ่เข ้�ข ่�ยต�มข ้อ  (4.1) หร ือ (4.2) ข ้�งต ้น เลข�น ุก�รบร ิษ ัท
จะรวบรวมเร่ืองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เดือนกุมภ�พันธ์ 2564

(5)  คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ ท้ังนี้
คำ�วินิจฉยัของคณะกรรมก�รบริษัทถือเป็นท่ีสุด 

(6)  บุคคลที่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท จะถูกบรรจุร�ยชื่อในระเบียบว�ระ
ก�รประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท และสำ�หรับบุคคลที่ไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบว�ระเพื่อทร�บในก�รประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในก�รปฏิเสธด้วย 
 

ส่วนที่ 3  สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท

(1)  แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�
รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท

(2)  หลักฐ�นประกอบ
2.1  หลักฐ�นก�รถือหุ้น ได้แก่ สำ�เน�ใบหุ้นพร้อมลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้อง (และประทับตร�

สำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้�มี)) หรือหนังสือรับรองก�รถือหุ้นจ�กบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐ�นอ่ืนจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือบริษัท ศนูย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

2.2  หลักฐ�นแสดงตน ได้แก่ 
กรณีบุคคลธรรมดา : สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร

หรือสำ�เน�ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ) พร้อมลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�
ถูกต้อง

กรณนีิติบุคคล : สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล อ�ยุไม่เกิน 3 เดือน และสำ�เน�บัตรประจำ�ตัว
ประช�ชน หรือสำ�เน�ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ) ของกรรมก�รผู้มีอำ�น�จ
ลงน�ม ที่ได้ลงล�ยมือชื่อในแบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท พร้อมลงล�ยมือช่ือรับรองสำ�เน�ถูกต้อง และประทับตร�สำ�คัญของนิติบุคคล       
(ถ้�มี)

(3)  สำ�หรับก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ให้แนบเอกส�รดังต่อไปนี้
ประกอบก�รพิจ�รณ�เพิ่มเติม ได้แก่

3.1  เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ ได้แก่ ประวัติก�รศึกษ�
และประวัติก�รทำ�ง�นของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร
บริษัท

3.2  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงล�ยมือช่ือโดยบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)

ช่ือ-น�มสกุลผู้เสนอ :
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน หุ้น
ท่ีอยู่ :

โทรศัพท์ :
โทรส�ร :
E-mail Address :
ระเบียบว�ระท่ีขอเสนอ :

วตัถุประสงค์/เหตุผล/ร�ยละเอียด :

ข้�พเจ้�ขอรับรองว่�ข้อคว�มในแบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 นี้ หลักฐ�นก�รถือหุ้น
และหลักฐ�นแสดงตนถูกต้อง และเป็นคว�มจริงทุกประก�ร

ลงช่ือ ผู้ถือหุ้น
( )

วันท่ี
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หมายเหตุ :- 
1.  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐ�น และเอกส�รดังต่อไปนี้

1.1  หลักฐ�นก�รถือหุ้น ไดแ้ก่ สำ�เน�ใบหุ้นพร้อมลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้อง (และประทับตร�สำ�คัญ
ของนิติบุคคล (ถ้�มี)) หรือหนังสือรับรองก�รถือหุ้นจ�กบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐ�นอื่นจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศนูย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

1.2  หลักฐ�นแสดงตน ได้แก่
1.2.1  กรณีบุคคลธรรมด� : สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร หรือ

สำ�เน�ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ) พร้อมลงล�ยมือช่ือรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
1.2.2  กรณีนติิบุคคล : สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลอ�ยุไม่เกิน 3 เดือน และสำ�เน�บัตรประจำ�ตัว

ประช�ชน หรือสำ�เน�ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ) ของกรรมก�รผู้มีอำ�น�จ
ลงน�มท่ีได้ลงล�ยมือช่ือใน “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” พร้อมลงล�ยมือช่ือรับรองสำ�เน�
ถูกต้อง และประทับตร�สำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้�มี)

2.  ผู้ถือหุ้นส�ม�รถนำ�ส่ง “แบบเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” พร้อมกับหลักฐ�น
ที่กำ�หนด โดยส�ม�รถนำ�ส่งอย่�งไม่เป็นท�งก�รได้ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบุสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท) แล้วจึงจัดส่ง
ตน้ฉบับ พร้อมกับหลักฐ�นต�มท่ีกำ�หนดม�ยังบริษัทท�งไปรษณีย์ในภ�ยหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภ� ยในวันท่ี 31 ธันว�คม
2563 ทั้งนี้ ให้ส่งม�ที่ “สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 90 อ�ค�รซีดับเบิ้ลยู ท�วเวอร์ เอ
ช้ันท่ี 33 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310” 

3.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นหล�ยร�ยร่วมกันเสนอระเบียบว�ระก�รประชุม ผู้ถือหุ้นทุกร�ยจะต้องจัดทำ� “แบบเสนอระเบียบว�ระ
ก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” พร้อมกับลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�นให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอ
ระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564” พร้อมกับหลักฐ�นต�มท่ีกำ�หนดเป็นชุดเดียวกนันำ�ส่งให้แก่บริษัท
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)

ช่ือ-น�มสกุลผู้เสนอ :
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน หุ้น
ท่ีอยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรส�ร :
E-mail Address :

ข้�พเจ้�มีคว�มประสงค์ขอเสนอช่ือ น�ย/น�ง/น�งส�ว
เข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำ�กัด (มห�ชน) โดยบุคคลดังกล่�วให้คว�มยินยอม และ
ขอรับรองว่�ข้อคว�มในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท หลักฐ�นก�รถือหุ้น หลักฐ�นแสดงตน
และเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือท่ียื่นม�พร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นคว�มจริงทุกประก�ร 

ลงช่ือ ผู้ถือหุ้น
( )

วันท่ี

 
 

ข้�พเจ้� น�ย/น�ง/น�งส�ว บุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือเพื่อเข้�รับ
ก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ต�มที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อข้�งต้น ยินยอมให้เสนอชื่อของข้�พเจ้�ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 และรับรองว่�ข้�พเจ้�เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมท้ังรับรองว่�
เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติ และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ทีย่ ื่นม�พร้อมนี้ถูกต้อง และ
เป็นคว�มจริงทุกประก�ร 
 

ลงช่ือ บุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ
( )

วันท่ี
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หมายเหตุ :-
1.  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐ�น และเอกส�รดังต่อไปนี้

1.1  หลักฐ�นก�รถือหุ้น ได้แก่ สำ�เน�ใบหุ้นพร้อมลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�ถูกต้อง (และประทับตร�สำ�คัญของ
นิติบุคคล (ถ้�มี)) หรือหนังสือรับรองก�รถือหุ้นจ�กบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐ�นอื่นจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศนูย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

1.2  หลักฐ�นแสดงตน ได้แก่
1.2.1  กรณีบุคคลธรรมด� : สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร หรือ

สำ�เน�ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ) พร้อมลงล�ยมือช่ือรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
1.2.2  กรณีนติิบุคคล : สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลอ�ยุไม่เกิน 3 เดือน และสำ�เน�บัตรประจำ�ตัว

ประช�ชน หรือสำ�เน�ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (กรณีเป็นช�วต่�งประเทศ) ของกรรมก�รผู้มีอำ�น�จ
ลงน�ม ที่ได้ลงล�ยมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท พร้อมลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�
ถูกต้อง และประทับตร�สำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้�มี)

1.3  เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติก�รศึกษ� และ
ประวตัิก�รทำ�ง�นของบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รบริษัท

1.4  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงล�ยมือช่ือโดยบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ
2.  ผู้ถือหุ้นส�ม�รถนำ�ส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” พร้อมกับหลักฐ�น

และเอกส�รต�มท่ีกำ�หนด โดยส�ม�รถนำ�ส่งอย�่งไม่เป็นท�งก�รได้ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบุสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท)
แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับหลักฐ�น และเอกส�รต�มท่ีกำ�หนดม�ยังบริษัทท�งไปรษณีย์ในภ�ยหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ
ภ�ยในวันที่ 31 ธันว�คม 2563 ทั้งนี้ ให้ส่งม�ที่ “สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 90 อ�ค�ร
ซดีับเบิ้ลยู ท�วเวอร์ เอ ช้ันท่ี 33 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310” 

3.  กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหล�ยร�ยร่วมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกร�ยจะต้อง
จัดทำ� “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” พร้อมกับลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�นให้ครบถ้วน
แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท” พร้อมกับหลักฐ�น และเอกส�รต�มที่กำ�หนด
เป็นชุดเดียวกันนำ�ส่งให้แก่บริษัท
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แบบ 35-E2

หนงัสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
(สำาหรับกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)

เรียน  เลข�ธิก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

ดว้ยข้�พเจ้�                                                                      จะได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด   (  มห�ชน  )  
ซ ึ่งม ีท ี่ต ั้งส ำ�น ักง�นใหญ่ท ี่   90   อ�ค�รซ ีด ับเบ ิ้ลย ู ท�วเวอร ์ เอ ช ั้นท ี่   33   ถนนร ัชด�ภ ิเษก แขวงห ้วยขว�ง เขตห ้วยขว�ง  
กรุง  เทพมห�นคร   10310   โทรศัพท์ 0 2168 3377 ให้เป็น [กรรมก�ร/ผู้บริห�ร] ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติ
ของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�จึงยินยอมให้สำ�นักง�นเปิดเผยข้อมูลของข้�พเจ้� เกี่ยวกับก�รมี หรือไม่มีลักษณะข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจ ต�มที่
กำ�หนดไว้ในประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง ก�รกำ�หนดลักษณะข�ดคว�ม
น่�ไว้ว�งใจของกรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษ�ยน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหม�ยจ�กบริษัท
เพื่อประโยชน์ในก�รนำ�ร�ยชื่อของข้�พเจ้�แสดงไว้ในระบบข้อมูลร�ยชื่อกรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
โดยข้�พเจ้�ได้แนบ [สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�หนังสือเดินท�ง] ม�พร้อมนี้
 
 

ขอแสดงคว�มนับถือ
 

( )
วันท่ี                                                     
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