หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

1.

วัตถุประสงค์
บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)(“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกรำย
และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯในเรื่ อง สิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำร
ประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
มีสว่ นร่วมในกำรเสนอวำระกำรประชุมที่เห็นว่ำสำคัญ และเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

2.

คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2.1
เป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ อำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ โดยมี สดั ส่วนกำรถือ
หุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2
ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่ กำหนดตำม 2.1 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอ
วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 เรื่องที่ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3.1.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ข้ อบังคับ ประกำศ กฎระเบียบต่ำงๆของหน่วยงำนรำชกำร หรื อไม่เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจริ ยธรรมกำรดำเนินธุรกิจ
3.1.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษั ทฯ
อย่ำงชัดเจน
3.1.3 เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.1.4 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทฯจะดำเนินกำรได้
3.1.5 เรื่ องที่บริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรแล้ ว
3.1.6 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 2
3.1.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลหรื อเอกสำรหลักฐำนคลุมเครื อ ไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อ เสนอไม่
ทันภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้
3.1.8 กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
3.2 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณา
3.2.1 ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งกรอกข้ อ มูลและลงชื่ อใน“แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี ” พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อและนำส่งพร้ อมเอกสำรประกอบ ได้ แก่

- หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นที่ผำ่ น
กำรรับรองหรื อตรวจสอบโดยนำยทะเบียน
- หลักฐำนแสดงตน ได้ แก่ สำเนำบัตรประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย) หรื อ สำเนำ
หนังสือเดินทำง (กรณีบุคคลธรรมดำต่ำงชำติ) หรื อหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้ อมสำเนำบัตร
ประชำชนหรื อหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจของนิติบคุ คลนัน้
- เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท (ถ้ ำมี)
3.2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยร่ วมกันเสนอวำระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อใน
“แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ” และให้ รวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันเพื่อ
นำส่งหำกมีกำรเสนอมำกกว่ำ 1 วำระ ให้ จดั ทำ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ” 1 ฉบับต่อ 1 วำระ
3.2.3 เสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม นำส่งแบบและเอกสำรประกอบ โดยแจ้ งผ่ำน
ช่องทำงโทรสำรหมำยเลข 02- 398-9852 หรื อ อีเมล์ : compliance@seaoilthailand.com
3.2.4 นำส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ที่ลงนำมครบถ้ วน
พร้ อมเอกสำรหลักฐำนมำยังบริ ษัท ภำยในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 โดยส่งถึง
สานักกากับดูแลและเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
3.2.5 เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมและพิจำรณำควำมสมบูรณ์ ถูกต้ อง และครบถ้ วนของแบบเสนอ
ระเบียบวำระกำร ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้ อมเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
3.2.6 เรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังระบุ
้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และสำหรับเรื่ องที่ไม่ได้ รับกำร
พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบพร้ อมเหตุผลของกำรไม่บรรจุ ทำงเว็บไซด์
ของบริ ษัทหรื อช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เหมำะสมต่อไป

