หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
_______________________________________________________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
บริษัท ซีออยล์ จํากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกราย และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัทฯในเรื่ อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯล่วงหน้ า ก่อนการกําหนดวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กําหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
3.1.1
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
3.1.2
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทาํ งานในธุรกิจที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท
3.1.3
เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินงาน
3.1.4
เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิงานให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่และเพียงพอ
3.1.5
เป็ นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรื อเข้ าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
3.2 เงื่อนไขและขัน้ ตอนในการพิจารณา
3.2.1
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน ต้ องกรอกข้ อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการ”
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและนําส่งพร้ อมเอกสารประกอบ ได้ แก่
- หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นที่ผา่ นการรับรองหรื อตรวจสอบ
โดยนายทะเบีย
- หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ สําเนาบัตรประชาชน (กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย) หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบคุ คล
ธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบคุ คลพร้ อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจของ
นิติบคุ คลนัน้
- หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ วุฒิ
การศึกษา ประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ษัท(ถ้ ามี)

3.2.2

3.2.3

กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการ” และให้ รวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันเพื่อนําส่ง หากมีการเสนอบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน
ให้ จดั ทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ” 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยนําส่งแบบและเอกสารประกอบ ผ่านช่องทาง
โทรสารหมายเลข 02- 398-2125 หรื อ อีเมล์ : saowanee@seaoilthailand.com

3.2.4

นําส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ” ที่ลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งถึง
สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด(มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

3.2.5

เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้ อง และครบถ้ วนของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ

3.2.6

เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมทังระบุ
้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และสําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมชี ้แจงเหตุผล ผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัทหรื อช่องทางการเผยแพร่
ข้ อมูลที่เหมาะสมต่อไป

