
 
 

 

 หน้า 1 เสนอกรรมการ ปี 2560 T_clean 

บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
  
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ผ้ถูือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ 
รวมทัง้ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  

 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัต ิ

3.1. คณุสมบตัิของกรรมการ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 
 

- มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และปฏิบตัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์ ทุ่มเท อทิุศเวลาได้อย่าง
เตม็ท่ี มีวยัวฒิุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพและจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม ่าเสมอ มี
สว่นสร้างสรรค์ในท่ีประชมุ มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น ได้รับการยอมรับจากสงัคม 

3.2. ขัน้ตอนในการพิจารณา  
- ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) 
ท่ีอีเมล์ของเลขานกุารบริษัทท่ี csnyt@namyongterminal.com  
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 
 

- หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือหลกัฐานอื่น
จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

- หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือท่ีบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

mailto:csnyt@namyongterminal.com
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- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ วฒิุการศกึษา และประวตัิการท างานของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ และเอกสารอื่นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

- ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอ
ช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐาน
การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั และสง่ต้นฉบบัมาท่ีบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

- เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
 

- หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 6 มกราคม 2560 หากผู้ ถือหุ้นไม่
ด าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถงึบริษัทภายในวนัท่ี 13 มกราคม 2560 ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นยกเลิกการเสนอ
บคุคลดงักลา่วเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
- บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัท
จะท าการแจ้งพร้อมเหตผุลท่ีเวบ็ไซด์ของบริษัทท่ี www.namyongterminal.com  
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 
1. 1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ........................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั  

(มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุ้นสามญัจ านวน.............................หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ......................... ถนน 
.............................. ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต ......................... จงัหวดั ......................... 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ .................... หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน ........................... E-mail (ถ้ามี) 
..................................................  

2)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ........................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั  
(มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุ้นสามญัจ านวน.............................หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ......................... ถนน 
.............................. ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต ......................... จงัหวดั ......................... 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ .................... หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน ........................... E-mail (ถ้ามี) 
..................................................  

3)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ........................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั  
(มหาชน) หรือ NYT โดยถือหุ้นสามญัจ านวน.............................หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี ......................... ถนน 
.............................. ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต ......................... จงัหวดั ......................... 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ .................... หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน ........................... E-mail (ถ้ามี) 
..................................................  

 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  

 1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี  
 2) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี  
 3) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี  
  
ซึง่คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล 
จ ากัด (มหาชน) พร้อมกันนีไ้ด้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน อีกทัง้เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความ
ถกูต้องทกุหน้า  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสาร หลกัฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทัง้หมด
ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้
 

 ผู้ ถือหุ้น 
(                                                      )  
วนัท่ี  
  
 ผู้ ถือหุ้น 
(                                                      )  
วนัท่ี  
  
 ผู้ ถือหุ้น 
(                                                      )  
วนัท่ี  

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... อาย ุ.......... ปี ขอให้ความยินยอมในการ
เสนอช่ือของข้าพเจ้าส าหรับการเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) พร้อมทัง้ขอ
น าสง่เอกสารประกอบส าหรับการพิจารณา โดยขอรับรองความถกูต้องทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 

 ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 
(                                                       )  
วนัท่ี  
  

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการฉบบันีพ้ร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของเลขานกุารบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com และส่ง
ต้นฉบบัถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เ ป็นหลกัฐาน และ
รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

4. กรณ๊ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
5. บริษัทจะไมพ่ิจารณาเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคณุสมบตัิ

ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด   


