หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั นํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
โดยบริ ษทั มีความมุง่ มัน ในการก้าวสู่ ความเป็ นเลิศในเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดี มีพืนฐานอยู่บนความ
มีคุณธรรมและความโปร่ งใส เพือให้ผถู้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ทีเหมาะสมอย่างเป็ นธรรม
และยัง ยืน
บริ ษทั จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า ซึ ง
ถือเป็ นส่ วนหนึ งของการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั เพือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ตามเกณฑ์ทีบริ ษทั ฯ กําหนด
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ขันตํา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ทีออกจําหน่ายและชําระเต็มตาม
มูลค่า ณ วันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม
1.3 ถือหุน้ บริ ษทั ฯในสัดส่ วนทีกาํ หนดตาม 1.2 ต่อเนืองมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ จนถึงวันที
เสนอระเบียบวาระการประชุม
2. เรื.องที.จะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื องทีกาํ หนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2.2 เรื องทีขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที
กํากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
2.3 เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื องทีเป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
2.5 เรื องทีบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการแล้ว
2.6 เรื องทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
2.7 เรื องทีผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายใน
ระยะเวลาทีกาํ หนด หรื อไม่สามารถติดต่อได้

2.8

เรื องทีเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามทีกาํ หนด

3
ขั3นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม
3.1 ผูถ้ ือหุ ้นที มีคุณสมบัติ และลักษณะ ครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสื อเสนอระเบี ยบวาระการ
ประชุม ต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ”และมี
เอกสารประกอบ ดังต่อไปนี
(1) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอืนจากบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผู ้
เสนอชือ พร้อมรับรองสําเนา
(3) เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถ้ามี)
3.2 ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งเอกสาร แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ
หลักฐานการถือหุ ้นของผูเ้ สนอระเบี ยบวาระ พร้อมเอกสารประกอบ ล่วงหน้าอย่างไม่เป็ นทางการ
ผ่านทางโทรสาร และ อีเมล์ และต้องจัดส่ งเอกสารต้นฉบับทังหมดมายังบริ ษทั ภายในวันที 31 มกราคม
2557
แผนกกํากับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั นํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิ น)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร 0-2477-8022
Email: monthip@tvothai.com
3.3

ในกรณี ทีผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอ ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผูเ้ สนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน และผูเ้ สนอรายถัดไป
กรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วนที (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ” ให้ครบถ้วนและลงชื อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ทังสิ นของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
เป็ นชุด เดียวกันนําส่ งบริ ษทั ตามข้อ 3. 2

3.4

3.5

ในกรณี ทีผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอ ระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
เรื องที ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุ เป็ นระเบี ยบวาระการประชุ มใน
หนังสื อเชิ ญประชมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับ
เรื อ งที ไ ม่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษัท ฯ จะแจ้งให้ท ราบผ่านทาง
เว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ www.tvothai.com

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................... ....
อยูบ่ า้ นเลขที..................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
โทรศัพท์บา้ น/ทีทาํ งาน.......................................... E-mail (ถ้ามี)...................................................................................
จํานวนหุน้ .....................................หุ ้น ระยะเวลาทีถือหุน้ ...............................................................ปี /เดือน
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
□ เพือ อนุมตั ิ
□ เพือพิจารณา
เรื อง ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(3). โดยมีขอ้ เสนอเพือพิจารณาและมีขอ้ มูลประกอบทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อ
เหตุผล เป็ นต้น)............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ซึงมีเอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ลงชือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน..................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี นี หลักฐานการ
ถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิมเติมถูกต้องทุกประการ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือไว้เป็ นสําคัญ ดังนี
........................................................ผูถ้ ือหุน้
(......................................................)
วันที...............................................
หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานทีผถู้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอืนจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรั บรองสํา เนาถูกต้อง และกรณี ผูถ้ ือหุ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงชือในแบบเสนอนี พร้อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ ือหุ้นสามารถส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร. 0-24778022, E-mail
Address monthip@tvothai.com แผนกกํากับการปฏิ บตั ิงาน ก่อนส่ งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ”มายังบริ ษทั
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ” จะต้องส่งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที 31 มกราคม 2557 เพือให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557

