
 

 

 
 

 
      

เลขที ่CAZ-002-2564 
 
        วนัที ่8 มกราคม 2564 
 
 
 
เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
เรื่อง  การใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 
 
บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (หรอื CAZ ) ขอเรยีนใหท้ราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ CAZ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทัง้เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  โดยส าหรบัการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้น ตัง้แต่บดันี้ จนถึงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมี
รายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีไ่ดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.caz.co.th  ภายใตห้มวดส าหรบันกัลงทุน  
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

                                       (นายซุง ซกิ ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ   
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เอกสารแนบ  

การเสนอวาระการประชุมและช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น CAZ ประจ าปี 2564 

 
1. วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นมสีทิธเิสนอวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น
กรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ใน
การปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จงึได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าเพื่อช่วยกลัน่กรองให้ได้
ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและสรรหาไดพ้จิารณา และใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั  
2. การเสนอวาระการประชุม  

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมต้องเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้  CAZ ต้องเป็นผู้
ถือหุ้นของบรษิัทไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัเสนอวาระการประชุม และนับจ านวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั  

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น CAZ ประจ าปี 
2564” พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนดและสง่ถงึเลขานุการบรษิทัที่ nattiya.p@caz.co.th หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
มาที ่เลขานุการบรษิทั บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 239 ถนน หว้ยโปง่ – หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ 
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 ตัง้แต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชุม
ฯ และลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั  

 

2.3 เรื่องทีจ่ะไม่รบัพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มดีงันี้  
2.3.1 เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ*  
2.3.2 เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงาน ทีก่ ากบั

ดูแลบรษิัท หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทั  

2.3.3 เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้  
2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้อง หรอืไม่สามารถติดต่อได้หรอืไม่ปฏบิตัิตาม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด  
2.3.5 เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
 

2.4 เรื่องที่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ บรษิัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนังสอืนัด
ประชุมว่าเป็นวาระทีก่ าหนดโดยผูถ้อืหุน้  

2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย  
________________________________________________  
*เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  
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(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั)  

(2) เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้ง โดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหตุ
อนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว  

(3) เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์  
(4) เป็นเรื่องทีผู่ถ้ือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาแลว้ในรอบสบิสองเดอืนที่ผ่านมา  และเรื่อง

ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  เว้นแต่
ขอ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ในครัง้ก่อน  

(5) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด   
 

3. การเสนอช่ือกรรมการ  
3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายที่ถอืหุ้น  CAZ ต้องเป็นผู้ถือหุน้ของ

บรษิทัไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัเสนอชื่อกรรมการและนบัจ านวนหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั  

 

3.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น CAZ ประจ าปี 2564” และใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อกรอกขอ้มลู “แบบ
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการ
พจิารณาดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง หลกัฐานการศกึษา และประวตักิารท างานพรอ้ม
ทัง้ลงลายมอืชื่อและเอกสารหลกัฐานทีก่ าหนด และ 

ส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ nattiya.p@caz.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่  เลขานุการบริษัท        
บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ง – หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 21150 ตัง้แต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบั
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น CAZ ประจ าปี 2564” และลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั  

 

3.4 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้  
3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  
3.4.2 มคีวามรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์อย่างสาคญัต่อธุรกจิของบรษิทั  
3.4.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั  
 

3.5 บุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุชื่อในระเบยีบวาระการประชุม โดยจะแจง้ใน
หนงัสอืนดัประชุมว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้  
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 
 

          ขอแสดงความนบัถอื 

           (นายซุง ซกิ ฮอง) 

           กรรมการผูจ้ดัการ 


