หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผู้ถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์
บริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีพืนฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่ างเป็ น ธรรมและเท่าเทีย มกัน โดยบริษัทจะพิจารณาการให้ สิ ทธิผู้ ถื อหุ้ นเสนอชื่ อ บุค คลที่มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเพือ่ เป็นกรรมการตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ดังนี
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขันต่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม ตาม
มูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการบริษัท
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลัก การ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2.2 มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทางานที่ดี
2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ย วชาญที่มีนัยยะสาคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท มีความสนใจในกิจการ
ของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
2.5 เป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
3. ขันตอนการเสนอชือ่ กรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัท” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี

(1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(4) สาเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการของบุคคล
ทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
3.2 นาส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อม
ทังเอกสารประกอบมายัง
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร 0-2477-8022
Email : kanutsorn@tvothai.com
ซึ่งต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ทังนีอาจจัดส่งสาเนาเอกสารต่างๆ
ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสารมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท
3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอชื่อรายถัด
มาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2 ) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม
“แบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ” และหลักฐานตามที่กาหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ทังสินเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนาส่งบริษัทตามข้อ 3.2
3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อ บุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทา “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ” 1 แบบ ต่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน พร้อมลงชื่อผู้เสนอไว้
เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทังแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุก
คนด้วย

3.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้
เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนาเสนอต่อกรรมการบริษัท
3.6 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้อม
ความเห็ น ของคณะกรรมการ ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นทาง เว็ บ ไซต์ ของบ ริ ษั ท
www.tvothai.com

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั ประจาปี 2563
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................เป็นผูถ้ ือหุ้นของ
บริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน) จานวน..........................................................หุ้น อยู่บา้ นเลขที่.............................................
ถนน.....................................................ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด..............................................................................โทรศัพท์มอื ถือ........................................................................................
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน........................................................E-mail (ถ้ามี)..........................................................................................
จานวนหุ้น.........................................................................หุ้น ระยะเวลาที่ถือ.....................................................................ปี/เดือน
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ.................ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการ
ให้ความยินยอมและเอกสารทังหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี
........................................................ผู้ถือหุ้น
(......................................................)
วันที่.................................................
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทังยอมรับการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี
.......................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(......................................................)
วันที่.................................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถอื หุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลัก ฐานการแสดงตน ได้แ ก่ กรณีผู้ถื อ หุ้ นเป็ นบุ คคลธรรมดา ต้อ งแนบสาเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชน หรือ หนังสือ เดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถส่ ง “แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ” มายั ง บริ ษั ท อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ ทางโทรสาร. 02-477-8022
E-mail: kanutsorn@tvothai.com ฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้ น ฉบั บ ของ “แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ” จะต้ อ งส่ ง ถึ ง บริ ษั ท ภายในวั น ที่ 24 มกราคม 2563 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

