
หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเปน็กรรมการบริษทั ประจ าป ี2564 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท น  ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีพื นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการตามเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ดังนี  

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน 

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มตาม
มูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการบริษัท 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2.2 มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท างานที่ด ี

2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะส าคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท มีความสนใจในกิจการ
ของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง 

2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน 

2.5 เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท 

3. ขั นตอนการเสนอชือ่กรรมการ 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดท าหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัท” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี  
 



(1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืน
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

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

(3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(4) ส าเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และ
เอกสารประกอบเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า 

3.2 น าส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อม
ทั งเอกสารประกอบมายัง 

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

ซึ่งต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ทั งนี อาจจัดส่งส าเนาเอกสารต่างๆ 
ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสารมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท 

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ เข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอชื่อรายถัด
มาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2 ) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ เข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม  
“แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปน็กรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่ก าหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิม่เติม (ถ้ามี) ทั งสิ นเป็นชุดเดียวกัน เพ่ือน าส่งบริษัทตามข้อ 3.2 

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน พร้อมลงชื่อผู้เสนอไว้
เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุก
คนดว้ย  

mailto:kanutsorn@tvothai.com


3.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้
เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือน าเสนอต่อกรรมการบริษัท  

3.6 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับผู้ ได้รับการเสนอชื่อที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษั ท  บริ ษัทจะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อหุ้ นทร าบผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์ ของบ ริ ษั ท 
www.tvothai.com 

  

http://www.tvothai.com/


แบบเสนอชื่อบคุคลเพือ่เปน็กรรมการบรษิทัประจ าป ี2564 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................เป็นผูถ้ือหุ้นของ 
บริษัท น  ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน..........................................................หุ้น อยู่บา้นเลขท่ี............................................. 
ถนน.....................................................ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด..............................................................................โทรศัพท์มอืถือ........................................................................................ 
โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน........................................................E-mail (ถ้ามี).......................................................................................... 
จ านวนหุ้น.........................................................................หุ้น ระยะเวลาที่ถือ.....................................................................ปี/เดือน 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ.................ป ี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ  ได้แก่  การศึกษาและประวัติการท างาน 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า  จ านวน................................................แผ่น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี  หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการ
ให้ความยินยอมและเอกสารทั งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี  

 
 ........................................................ผู้ถือหุ้น 

 (......................................................) 
 วันท่ี................................................. 

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ตามข้อ (2)  ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั งยอมรับการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน 
ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี  

 .......................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (......................................................) 
 วันท่ี................................................. 

หมายเหต ุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถอืหุ้นต้องแนบพรอ้มแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรื อ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดิน ทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตั ว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี  พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” มายังบริษัทอย่างไม่ เป็นทางการ ทางโทรสาร. 02-477-8022 
E-mail:  kanutsorn@tvothai.com  ฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับ 

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

mailto:kanutsorn@tvothai.com

