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

 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ สําหรับ การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

  
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะให้ผถู้ือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ รวมทั้งให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อ
หุน้ 
  
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
และมีการถือหุน้ของบริษทัเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สามารถเสนอวาระมายงับริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  
3. หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบัต ิ

3.1. คุณสมบติัของกรรมการ 
- มีคุณสมบติัถูกตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 
- มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และปฏิบตัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์ทุ่มเท อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ี มี

วยัวฒิุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพและจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ มีส่วนสร้างสรรคใ์น
ท่ีประชุม มีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น ไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

3.2. ขั้นตอนในการพิจารณา  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตอ้งจดัทาํแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั

ท่ีอีเมลข์องเลขานุการบริษทัท่ี csnyt@namyongterminal.com ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และ
เอกสารต่างๆใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

- หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือท่ีบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา และประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

และเอกสารอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
- ในกรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือ

บุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้น
ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั และส่งตน้ฉบบัมาท่ีบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

- เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมเสนอคณะกรรมการบริษทั 
- หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 7 มกราคม 2558 หากผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการ

แกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 14 มกราคม 2558  (หากตรงกบัวนัหยุดให้เล่ือนเป็นวนัทาํการก่อน
วนัหยดุนั้น) ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ยกเลิกการเสนอบุคคลดงักล่าวเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

- หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ตรงตามขอ้ 3.1 ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นยกเลิกการเสนอบุคคลดงักล่าวเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 



 
 

 

 หนา้ 2 D:\NYT\ประชุมปี 58\ประชุมผูถื้อหุ้น\AMG 2558\เสนอกรรมการ TH 140916.docx 

 

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

- บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ สําหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะทาํการแจง้พร้อม
เหตุผลท่ีเวบ็ไซดข์องบริษทัท่ี www.namyongterminal.com  
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

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

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

 
2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ 1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี  

 2) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี  
 3) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี  
  
ซ่ึงคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัเป็นกรรมการของ บริษทั นามยง เทอร์มินัล จาํกัด 
(มหาชน) พร้อมกันน้ีได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงาน อีกทั้งเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถกูตอ้งทุกหนา้  
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ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสาร หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอ่ืนทั้งหมดถูกตอ้งทุก
ประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 
 

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

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี ขอให้ความยินยอมในการเสนอช่ือของ
ขา้พเจา้สําหรับการเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) พร้อมทั้งขอนาํส่งเอกสารประกอบ
สาํหรับการพิจารณา โดยขอรับรองความถกูตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 
 

 ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
(                                                                  )  
วนัท่ี  
  

 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย ์แต่ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบ

สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและสาํเนาบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลข์องเลขานุการบริษทัท่ี csnyt@namyongterminal.com และส่งตน้ฉบบัถึงบริษทั
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
4. กรณ๊ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
5. บริษทัจะไม่พิจารณาการเสนอกรรมการของผูถื้อหุน้ หากขอ้มูลไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  

  


