หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษัทประจาปี 2557
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ดีของ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) โดยบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการก้าวสู่ ความเป็ นเลิศในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี มีพ้ืนฐานอยู่
บนความมี คุ ณธรรมจริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใสเพื่ อให้ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้รับ ประโยชน์ ที่
เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษทั จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกันโดยบริ ษทั จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการตามเกณฑ์
ที่บริ ษทั กาหนด
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน
1.2 มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม
ตามมูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
1.3 ถือหุ ้นบริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการบริ ษทั

2.

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มหาชนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.2 มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ มีประวัติการทางานที่ดี
2.3 เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนยั ยะสาคัญต่อธุ รกิจหลักของบริ ษทั มีความสนใจในกิจการของ
บริ ษทั และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
2.4 เป็ นผูท้ ี่ ไม่ ประกอบกิ จการหรื อเข้าร่ วมกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น

3.

ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ
3.1

3.2

3.3

ผูถ้ ื อหุ ้น ที่มีคุณสมบัติและลัก ษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทาหนังสื อ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้แบบฟอร์ ม แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(1) หลัก ฐานการถื อหุ ้ น ตามหลัก เกณฑ์ ไ ด้แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากศู นย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสื อเดินทาง(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูเ้ สนอ
ชื่อ พร้อมรับรองสาเนา
(3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(4) สาเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสาเนา
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณา พร้อม
ลงนามเซ็ นรับรองความถูกต้องของเอกสาร ส่ งเอกสาร แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท และหลักฐานการถือหุน้ ของผูเ้ สนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายัง
แผนกกากับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพ 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร 0-2477-8022
Email : monthip@tvothai.com
ซึ่ งต้องจัดส่ งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ อาจจัดส่ งสาเนา เอกสาร
ต่ า งๆ ดัง กล่ า วอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการล่ ว งหน้ า ได้ โดยผ่ า นทางโทรสารมายัง แผนกก ากับ การ
ปฏิบตั ิงาน
ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริ ษทั ผูเ้ สนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน และผูเ้ สนอชื่ อรายถัดมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะใน
ส่ วนที่ (1) และ (2 ) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ให้ครบถ้วนและลงชื่ อไว้เป็ น

3.4

3.5
3.6

หลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท และหลักฐานตามที่
กาหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ทั้งสิ้ นเป็ นชุดเดียวกัน นาส่ งบริ ษทั ตามข้อ 3.2
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อ บุ คคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริ ษทั มากกว่าหนึ่ งคน ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทา แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท 1
แบบ ต่อ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ 1 คนพร้อมลงชื่อผูเ้ สนอไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของผู้
เสนอชื่อ และผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เพื่อนาเสนอต่อกรรมการบริ ษทั
บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ ที่ ผ่านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่ อ
บุคคลดังกล่าวในระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญประจาปี ในหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาหรับ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.tvothai.com

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษัท
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั
น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) จานวน........................หุน้ อยูบ่ า้ นเลขที่.............................................................................
(2) ถนน.................................................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต
......................................................จังหวัด...............โทรศัพท์มือถือ.................................................................โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน
.................................................................E-mail
(ถ้า
มี).....................................................................................................................................................................................
จานวนหุน้ .............................................................................ระยะเวลาที่ถือ.....................................................................ปี /เดือน
(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ.................ปี
เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน..................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ” นี้ หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการให้ความ
ยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
........................................................ผูถ้ ือหุน้
(......................................................)
วันที่...............................................
(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
.........................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(......................................................)
วันที่...............................................

หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
1. หลักฐานการถือหุ น้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ ือหุ น้ สามารถส่งแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร. 0-24778022, E-mail Address monthip@tvothai.com
แผนกกากับการปฏิบตั ิงาน ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ” จะต้องส่งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557

