หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
______________________________________________________________________________________________________________
1.

วัตถุประสงค์
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด(มหาชน)(“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย และการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯในเรื่ อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มสี ว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุมทีเ่ ห็นว่าสําคัญ และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2.1
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2
ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กําหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

3.

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 เรื่ องที่ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
3.1.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรื อไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจ
3.1.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็ นประโยชน์ตอ่
บริษัทฯอย่างชัดเจน
3.1.3 เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม
3.1.4 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทฯจะดําเนินการได้
3.1.5 เรื่ องที่บริ ษัทฯได้ ดําเนินการแล้ ว
3.1.6 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2
3.1.7 เรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานคลุมเครื อ ไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อ เสนอไม่ทนั ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้
3.1.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3.2 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณา
3.2.1 ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกข้ อมูลและลงชื่อใน“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” พร้ อมทั ้งลง
ลายมือชื่อและนําส่งพร้ อมเอกสารประกอบ ได้ แก่
หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรอง
หรื อตรวจสอบโดยนายทะเบียน

- หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ สําเนาบัตรประชาชน (กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย) หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีบคุ คลธรรมดาต่างชาติ) หรื อหนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอํานาจของนิติบคุ คลนัน้
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท(ถ้ ามี)
3.2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” และให้ รวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันเพื่อนําส่งหากมีการ
เสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ จดั ทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” 1 ฉบับต่อ 1 วาระ
3.2.3 เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม นําส่งแบบและเอกสารประกอบ โดยแจ้ ง
ผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 02- 398-2125 หรื อ อีเมล์ : saowanee@seaoilthailand.com
3.2.4 นําส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ที่ลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสาร
หลักฐานมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งถึง
สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด(มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
3.2.5 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้ อง และครบถ้ วนของแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3.2.6 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมทังระบุ
้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และสําหรับเรื่ องที่ไม่ได้ รับการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลของการไม่บรรจุ
ทางเว็บไซด์ของบริ ษัทหรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่
เหมาะสมต่อไป

