
หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าป ี2564 

วัตถุประสงค์ 

บริษทั น  ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีพื นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์
ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ 

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั นต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มตาม
มูลค่า ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก าหนดตาม 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุม 

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

2.1 เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2.3 เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2.5 เรื่องท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

2.6 เรื่องท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

2.8 เรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 



3. ขั นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม 
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ และลักษณะ ครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี”
โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี  

(1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ 
พร้อมรับรองส าเนา 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” และ

หลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบ ล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการ
ผ่านทางโทรสาร และ อีเมล์ และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั งหมดมายังบริษัท ภายใน 
วันที่ 27 มกราคม 2564 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท  น  ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 
โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร  0-2477-8022 
Email: kanutsorn@tvothai.com 

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้เสนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอรายถัดไป
กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ทั งสิ นของผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็นชุดเดียวกันน าส่งบริษัท ตามข้อ 3.2 

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 

3.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และ
ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com  

mailto:kanutsorn@tvothai.com
http://www.tvothai.com/


แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................ 
โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................... E-mail (ถ้ามี)......................................................................................... 
จ านวนหุ้น.........................................................................หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น...............................................................ปี/เดือน 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

□ เพื่ออนุมัติ □ เพื่อพิจารณา 
เรื่อง ............................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาและมขี้อมูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล 
เป็นต้น)  ......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า  จ านวน.........................................................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีนี  หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี  

 

 ........................................................ผู้ถือหุ้น 
 (......................................................) 
 วันท่ี................................................. 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรื อ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี  พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 02-477-8022, E-mail: 
kanutsorn@tvothai.com  ฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” มายังบริษัท 

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่  27 มกราคม 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

mailto:kanutsorn@tvothai.com

