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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ สาหรับ การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

  
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ รวมทั้งให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ 
  
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ และมีการถือหุน้ของบริษทัเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สามารถเสนอวาระมายงับริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  
3. หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบัต ิ

3.1. บริษทัขอสงวนสิทธิในเร่ืองท่ีไม่บรรจุใหเ้ป็นระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
- เป็นเร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
และจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจ 

- เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหาร เวน้
แต่ เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

- เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งชดัเจน 
- เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 
- เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้
- เร่ืองท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ หรือเสนอไม่ทนัระยะเวลาท่ีกาํหนด 
- เร่ืองท่ีเสนอมาอาจเป็นประเดน็ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัการดาํเนินงานปกติของบริษทั 
- เอกสาร หลกัฐาน เพ่ือประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้ มีขอ้ความไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือคลุมเคลือ 

3.2. เง่ือนไขและขั้นตอนในการพิจารณา  
- ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัตามแบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี ท่ีอีเมลข์องเลขานุการบริษทัท่ี csnyt@namyongterminal.com ทั้งน้ีผูถื้อหุ้น
ตอ้งส่งตน้ฉบบัแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารเพ่ิมเติมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) ใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

- หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ในกรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัใหค้รบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐาน
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั และส่งตน้ฉบบัมาท่ีบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หากมีการเสนอ
วาระการประชุมมากกวา่หน่ึงเร่ือง ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

- เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมเสนอคณะกรรมการบริษทั 
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- หากผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษทัจะแจ้งผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 7 มกราคม 2558 หากผูถื้อหุ้นไม่
ดาํเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 14 มกราคม 2558 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทาํ
การก่อนวนัหยดุนั้น) ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ยกเลิกการเสนอวาระการประชุมดงักล่าว 

- หากเร่ืองไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 3.1 เลขานุการบริษทัจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
- เร่ืองท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 

พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และสาํหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะทาํการ
แจง้พร้อมเหตุผลท่ีเวบ็ไซดข์องบริษทัท่ี www.namyongterminal.com  
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

 
1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็นผถู้ือห้นของบริษทั 

นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุน้สามญัจาํนวน....................................................................................... หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ................................. ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ...................................... หมายเลขโทรศพัท์มือถือ .............................................. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน .............................................. E-mail (ถา้มี) ..........................................................  
(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็นผถู้ือห้นของบริษทั 
นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุน้สามญัจาํนวน....................................................................................... หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ................................. ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ...................................... หมายเลขโทรศพัท์มือถือ .............................................. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน .............................................. E-mail (ถา้มี) ..........................................................  
(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็นผถู้ือห้นของบริษทั 
นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุน้สามญัจาํนวน....................................................................................... หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี ................................. ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ...................................... หมายเลขโทรศพัท์มือถือ .............................................. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน .............................................. E-mail (ถา้มี) .......................................................... 

 
2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ดงัน้ี 

1) .......................................................................................................................................................................................................  
2) .......................................................................................................................................................................................................   
3) .......................................................................................................................................................................................................  
  

3. โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา คือ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
และมีขอ้มูลประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดงัน้ี 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งนามรับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ............ แผน่ 
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ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสาร หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอ่ืนทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 
 

 ผูถื้อหุน้ 
(                                                                  )  
วนัท่ี  
  
 ผูถื้อหุน้ 
(                                                                  )  
วนัท่ี  
  
 ผูถื้อหุน้ 
(                                                                  )  
วนัท่ี  

 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย ์แต่ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบ

สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและสาํเนาบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระ สาหรับ การ
ประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี ผา่นอีเมลข์องเลขานุการบริษทัท่ี csnyt@namyongterminal.com และส่งตน้ฉบบัถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557  

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 
4. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
5. บริษทัจะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มูลไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  

  


