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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
  
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการดแูลกิจการและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ 
รวมทัง้ให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 

  
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  

  
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัต ิ

3.1. บริษัทขอสงวนสิทธิในเร่ืองท่ีไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้
- เป็นเร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคับ 
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
 

- เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บริหาร เว้นแต ่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 
- เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่าง

ชดัเจน 
 

- เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
 

- เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
 

- เร่ืองท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

- เร่ืองท่ีเสนอมาอาจเป็นประเดน็ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัการด าเนินงานปกติของบริษัท 
 

- เอกสาร หลกัฐาน เพ่ือประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อความไมต่รงกบัความเป็นจริงหรือคลมุเครือ 
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3.2. เง่ือนไขและขัน้ตอนในการพิจารณา  
- ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ท่ีอีเมล์ของเลขานุการ
บริษัทท่ี csnyt@namyongterminal.com  
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารเพ่ิมเติมตา่งๆท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 
 

- หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดัหรือหลกัฐาน
อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

- ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้คณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวม
เอกสารหลักฐานการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน และส่งต้นฉบับมาท่ีบริษัทภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 หากมีการเสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองใน
แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

 
- เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 
- หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2561 หากผู้ ถือหุ้น

ไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถงึบริษัทภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2561  ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นยกเลิกการ
เสนอวาระการประชมุดงักลา่ว 

 
- เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทจะท าการแจ้งพร้อมเหตผุลท่ีเวบ็ไซด์ของบริษัทท่ี www.namyongterminal.com  

 
  
  

mailto:csnyt@namyongterminal.com
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 
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. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี ้

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

 
3. โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา คือ 

 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 และมีข้อมลูประกอบท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาดงันี ้
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงนามรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ............ แผน่ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสาร หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่นทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือ
เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 

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

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดัหรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอวาระส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบันีพ้ร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com และส่ง
ต้นฉบบัถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานและรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 
4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
5. บริษัทจะไมพ่ิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด  

 


