หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) โดย
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการก้าวสู่ ความเป็ นเลิศในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี มีพ้ืนฐานอยูบ่ นความมีคุณธรรม
และความโปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษทั จึงเห็ นควรเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า ซึ่ งถื อ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเป็ น
ธรรม และเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มีสัดส่ วนการถือหุ ้นขั้นต่า ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มตามมูลค่า
ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
1.3 ถือหุ ้นบริ ษทั ฯในสัดส่ วนที่กาหนดตาม 1.2 ต่อเนื่ องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ ้นจนถึงวันที่เสนอ
ระเบียบวาระการประชุม

2.

เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
2.1 เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
2.2 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่กากับ
ดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั ฯ
2.3 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
มีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
2.5 เรื่ องที่บริ ษทั ฯได้ดาเนินการแล้ว
2.6 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

2.7 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่
กาหนด หรื อไม่สามารถติดต่อได้
2.8 เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
3.

ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุ ม
3.1 ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี คุณ สมบัติ และลัก ษณะ ครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนังสื อเสนอระเบี ย บวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ”
โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่ นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูเ้ สนอชื่ อ
พร้อมรับรองสาเนา
(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถ้ามี)
3.2 ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามารถส่ ง เอกสาร “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ” และ
หลักฐานการถือหุน้ ของผูเ้ สนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบ ล่วงหน้าอย่างไม่เป็ นทางการผ่าน
ทางโทรสาร และ อีเมล์ และต้องจัดส่ งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม
2559
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิ น)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร 0-2477-8022
Email: kanutsorn@tvothai.com
3.3 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุ ม
ต่อคณะกรรมการ ผูเ้ สนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือ
หุ้ นประจาปี ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน และผูเ้ สนอรายถัด ไปกรอกข้อมูลเฉพาะใน
ส่ วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ให้ครบถ้วนและ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้ นของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นชุ ด เดียวกันนาส่ งบริ ษทั ตามข้อ
3.2

3.4 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอ ระเบียบวาระการ
ประชุ มมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ื อหุ ้นต้องจัดทา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม สามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
3.5 เรื่ องที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการประชุ มในหนังสื อ
เชิ ญประชมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการ และสาหรั บเรื่ องที่ ไม่ผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ัท ฯ จะแจ้งให้ ท ราบผ่านทางเว็บ ไซต์ ของบริ ษ ัท ฯ
www.tvothai.com

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน.........................................................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน....................................................... E-mail (ถ้ามี).........................................................................................
จานวนหุน้ .........................................................................หุน้ ระยะเวลาที่ถือหุน้ ...............................................................ปี /เดือน
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
□ เพื่ออนุมตั ิ
□ เพื่อพิจารณา
เรื่ อง ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจารณาและมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล
เป็ นต้น) .........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน.........................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี นี้ หลักฐานการถือหุ ้น
และเอกสารประกอบเพิม่ เติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้

........................................................ผูถ้ ือหุน้
(......................................................)
วันที่.................................................

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
1. หลักฐานการถื อหุ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แ ก่ กรณี ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นบุค คลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ น ทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูก ต้อง และกรณี ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจที่ ได้ลงชื่ อในแบบเสนอนี้ พร้ อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3. ผูถ้ ือหุ้นสามารถส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร. 0-2477-8022, E-mail Address
kanutsorn@tvothai.com แผนกกากับการปฏิ บตั ิ งาน ก่ อนส่ งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี ”มายัง
บริ ษทั
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นประจาปี ” จะต้องส่ งถึ งบริ ษทั ฯ ภายในวัน ที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559

