หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทประจาปี 2560
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
โดยบริ ษ ทั มี ความมุ่งมัน่ ในการก้าวสู่ ความเป็ นเลิ ศในเรื่ องการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี มี พ้ื นฐานอยู่บนความมี
คุณธรรมจริ ยธรรมและความโปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ น
ธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษทั จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกันโดยบริ ษทั จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการตามเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน
1.2 มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ ออกจาหน่ ายและช าระเต็มตาม
มูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
1.3 ถื อหุ ้นบริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการบริ ษทั

2.

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
2.1 มีคุณ สมบัติครบถ้วนที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษ ทั และไม่ มีล ัก ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.2 มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ มีประวัติการทางานที่ดี
2.3 เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญที่ มีนยั ยะสาคัญต่อธุ รกิ จหลักของบริ ษทั มีความสนใจในกิ จการของ
บริ ษทั และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
2.4 เป็ นผูท้ ี่ไม่ประกอบกิจการหรื อเข้าร่ วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการ
ของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น

3.

ขั้นตอนการเสนอชื่ อกรรมการ
3.1 ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ มี คุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้อ งจัด ท าหนังสื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อเป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้ “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท”
โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

(1) หลักฐานการถือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูเ้ สนอชื่อ
พร้อมรับรองสาเนา
(3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(4) สาเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสาเนา
(5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุ ณสมบัติ เช่ น ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสาเนาทุกหน้า
3.2 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุ ณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ เช่ น ประวัติการศึ กษา
ประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณา พร้อมลง
นามเซ็ นรับ รองความถู ก ต้องของเอกสาร ส่ ง “แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเป็ นกรรมการบริ ษั ท” และ
หลักฐานการถือหุน้ ของผูเ้ สนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายัง
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพ 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร 0-2477-8022
Email : kanutsorn@tvothai.com
ซึ่ งต้องจัดส่ งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 ทั้งนี้ อาจจัดส่ งสาเนา เอกสารต่างๆ
ดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสารมายังแผนกกากับการปฏิบตั ิงาน
3.3 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นหลายรายรวมกัน และมี คุณ สมบัติค รบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อเป็ น
กรรมการบริ ษทั ผูเ้ สนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท”
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูเ้ สนอชื่ อรายถัดมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วน
ที่ (1) และ (2 ) ของแบบเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการบริ ษ ัท ให้ ครบถ้วนและลงชื่ อ ไว้เป็ น
หลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเป็ นกรรมการบริ ษัท” และหลักฐานตามที่
กาหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ทั้งสิ้ นเป็ นชุดเดียวกัน นาส่ งบริ ษทั ตามข้อ 3.2
3.4 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่ อ บุ คคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริ ษทั มากกว่าหนึ่ งคน ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทา “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” 1

แบบ ต่อ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ 1 คนพร้ อมลงชื่ อผูเ้ สนอไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้ อมทั้งแนบ
หลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย
3.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ สนอ
ชื่อ และผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เพื่อนาเสนอต่อกรรมการบริ ษทั
3.6 บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อที่ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อบุคคล
ดังกล่ าวในระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญประจาปี ในหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
พร้ อ มความเห็ น ของคณะกรรมการ ส าหรั บ ผู ้ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั www.tvothai.com

แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทประจาปี 2560
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) จานวน..........................................................หุน้ อยูบ่ า้ นเลขที่.............................................
ถนน.....................................................ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด..............................................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................................................
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน........................................................E-mail (ถ้ามี)..........................................................................................
จานวนหุน้ .........................................................................หุน้ ระยะเวลาที่ถือ.....................................................................ปี /เดือน
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ.................ปี
เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึ กษาและประวัติการ
ทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ” นี้ หลักฐานการถือหุ ้น หลักฐาน
การให้ความยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
........................................................ผูถ้ ือหุน้
(......................................................)
วันที่.................................................
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น
กรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และเพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
.......................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(......................................................)
วันที่.................................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
1. หลักฐานการถื อหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่ นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลัก ฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณี ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับ รองส าเนาถู กต้อง และกรณี ผูถ้ ื อหุ ้ น เป็ นนิ ติบุ ค คล ต้องแนบส าเนาหนังสื อรั บ รองนิ ติบุ ค คล และส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่ อในแบบเสนอนี้ พร้ อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3. ผู้ ถื อ หุ้ น ส าม าร ถ ส่ ง แ บ บ เส น อ บุ ค ค ล เพื่ อ เป็ น ก ร ร ม ก าร บ ริ ษั ท อ ย่ าง ไ ม่ เป็ น ท าง ก าร ท าง โ ท ร ส าร . 0 -2 4 7 -7 8 0 2 2
E-mail Address : kanutsorn@tvothai.com แผนกกากับการปฏิบตั ิงาน ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ” จะต้องส่ งถึ งบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560

