
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดย
บริษทั มีความมุ่งมัน่ในการกา้วสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีพื้นฐานอยูบ่นความมีคุณธรรม
และความโปร่งใส เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยนื 

บริษทั จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้า ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็น
ธรรม และเท่าเทียมกนั โดยบริษทั จะพิจารณาการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่า ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  1  ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มตามมูลค่า 
ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

1.3 ถือหุ้นบริษทัฯในสัดส่วนท่ีก าหนดตาม 1.2 ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม 

2. เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
2.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

2.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษทัหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทัฯ 

2.3 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่ง
มีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.5 เร่ืองท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการแลว้ 

2.6 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 



2.7 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หรือไม่สามารถติดต่อได ้

2.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด 

3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม 
3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติั และลักษณะ ครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” 
โดยมีเอกสารประกอบดงัต่อไปน้ี 

(1) หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูเ้สนอช่ือ 
พร้อมรับรองส าเนา 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ 
(ถา้มี) 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” และ
หลกัฐานการถือหุน้ของผูเ้สนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบ ล่วงหนา้อยา่งไม่เป็นทางการผา่น
ทางโทรสาร และ อีเมล์ และตอ้งจดัส่งเอกสารตน้ฉบบัทั้งหมดมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 
2562 

ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 
บริษทั  น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 
โทรศพัท ์0-2477-9020 โทรสาร  0-2477-8022 
Email: kanutsorn@tvothai.com 

3.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ ผูเ้สนอรายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี” ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูเ้สนอรายถดัไปกรอกขอ้มูลเฉพาะใน
ส่วนท่ี (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ใหค้รบถว้นและ
ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ทั้งส้ินของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุด เดียวกนัน าส่งบริษทั ตามขอ้ 
3.2 
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3.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอ ระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

3.5 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์  ของบริษทัฯ 
www.tvothai.com 

  

http://www.tvothai.com/


แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................................โทรศพัทมื์อถือ............................................................ 
โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน....................................................... E-mail (ถา้มี)......................................................................................... 
จ านวนหุน้.........................................................................หุน้ ระยะเวลาท่ีถือหุน้...............................................................ปี/เดือน 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

□ เพื่ออนุมติั □ เพื่อพิจารณา 
เร่ือง ............................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณาและมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล 
เป็นตน้)  ......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้  จ านวน.........................................................แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ี หลกัฐานการถือหุ้น 
และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 

 ........................................................ผูถื้อหุน้ 
 (......................................................) 
 วนัท่ี................................................. 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-2477-8022, E-mail Address  
kanutsorn@tvothai.com  แผนกก ากบัการปฏิบติังาน  ก่อนส่งตน้ฉบบั  “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี”มายงั
บริษทั 

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี” จะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี  25 มกราคม 2562  เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
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