หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562

1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกรำย และ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีของบริ ษัทฯในเรื่ อง สิทธิ ของผู้ ถื อหุ้นในกำรเสนอชื่ อ บุคคลเพื่ อ
พิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีส่ วนร่ วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมี
คุณสมบัติที่เหมำะสม เพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัทฯล่วงหน้ ำ ก่อนกำรกำหนดวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ อำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นนับ
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่ กำหนดตำม 2.1 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
3.1.1 เป็ นผู้มีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรครบถ้ วนตำมกฎหมำยบริ ษัทมหำชน พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
3.1.2 เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ทำงำนในธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ กับ
บริ ษัท
3.1.3 เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในกำรดำเนินงำน
3.1.4 เป็ นผู้ที่สำมำรถอุทิศเวลำเพื่อปฏิบตั ิงำนให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่ำงเต็มที่และเพียงพอ
3.1.5 เป็ นผู้ที่ไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ ำร่ วมในกิจกำรอันมีส ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริ ษัทฯ
3.2 เงื่อนไขและขัน้ ตอนในการพิจารณา
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ต้ องกรอกข้ อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ” พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อและนำส่งพร้ อมเอกสำรประกอบ ได้ แก่

-

3.2.2

3.2.3

3.2.4

หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นที่ผ่ำน
กำรรับรองหรื อตรวจสอบโดยนำยทะเบีย
- หลักฐำนแสดงตน ได้ แก่ สำเนำบัตรประชำชน (กรณี บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) หรื อ สำเนำ
หนัง สือ เดิน ทำง (กรณี บุค คลธรรมดำต่ำ งชำติ ) หรื อ หนัง สือ รั บ รองนิติบุคคลพร้ อมสำเนำบัตร
ประชำชนหรื อหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจของนิติบคุ คลนัน้
หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ ำน
คุณสมบัติ ได้ แก่ วุฒิกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำนของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อ และเอกสำรอื่นที่จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท(ถ้ ำมี)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยร่วมกันเสนอ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อใน “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำร” และให้ รวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หำกมีกำร
เสนอบุคคลเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ให้ จัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรคัดเลือกเป็ น
กรรมกำร” 1 ฉบับต่อ 1 ท่ำน
เสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำ โดยนำส่งแบบและเอกสำรประกอบ ผ่ำนช่องทำง
โทรสำรหมำยเลข 02-398-9852 หรื อ อีเมล์ : compliance@seaoilthailand.com
นำส่ง ต้ นฉบับ “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ำรั บกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำร” ที่ลงนำมครบถ้ วนพร้ อม
เอกสำรหลักฐำนมำยังบริ ษัท ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 โดยส่งถึง
สำนักกำกับดูแลและเลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

3.2.5

3.2.6

เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมและพิจำรณำควำมสมบูรณ์ ถูกต้ อง และครบถ้ วนของแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร และเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำก่อน
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
เรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะบรรจุ รำยชื่ อในระเบียบวำระกำรประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังระบุ
้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และสำหรับ บุคคลที่ไม่
ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
พร้ อมชี ้แจงเหตุผล ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริ ษัทหรื อช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เหมำะสมต่อไป

