เลขที่ CAZ-016-2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (หรือ CAZ ) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ CAZ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม รวมทัง้ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยสาหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่อ งต่ าง ๆ ข้างต้น ตัง้ แต่ บดั นี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.caz.co.th ภายใต้หมวดสาหรับนักลงทุน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายซุง ซิก ฮอง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

เอกสารแนบ
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น CAZ ประจาปี 2565
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2565 ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ใน
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ า เพื่อช่วยกลันกรองให้
่
ไ ด้
ระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พจิ ารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้ CAZ ต้องเป็ นผู้
ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับจานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น CAZ ประจาปี
2565” พร้อมเอกสารหลักฐานทีก่ าหนดและส่งถึงเลขานุการบริษทั ที่ nattiya.p@caz.co.th หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
มาที่ เลขานุ การบริษทั บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโปง่ – หนองบอน ตาบลห้วยโปง่
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม
ฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรื่องทีจ่ ะไม่รบั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
2.3.1 เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่
แก้ไขเพิม่ เติม*
2.3.2 เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ทีก่ ากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั
2.3.3 เรื่องทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการแล้ว
2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
2.3.5 เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื่องที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็ นวาระทีก่ าหนดโดยผูถ้ อื หุน้
2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็ นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วย
________________________________________________
*เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ได้แก่

(1) เป็ นเรื่องที่ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือ หุ้น นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั )
(2) เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงทีก่ ล่าวอ้าง โดยผูถ้ อื หุน้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามทีป่ ระสงค์
(4) เป็ นเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่อง
ดัง กล่ า วได้ร ับมติสนับสนุ น ด้ว ยคะแนนเสีย งน้ อยกว่ าร้อ ยละสิบ ของจานวนสิท ธิอ อกเสียงทัง้ หมดของบริษัท เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผู้ถือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายที่ถอื หุ้น CAZ ต้องเป็ นผู้ถือหุน้ ของ
บริษทั ไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอชื่อกรรมการและนับจานวนหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
3.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาคัดเลือก
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจาปี 2565” และให้บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อกรอกข้อมูล “แบบ
ข้อมูลของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่ อเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” ให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัตกิ ารทางานพร้อม
ทัง้ ลงลายมือชื่อและเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด และ
ส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ nattiya.p@caz.co.th หรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นมาที่ เลขานุ ก ารบริษั ท
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ง – หนองบอน ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจาปี 2565” และลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
3.4.1 มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้ อ งและไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้า มตามกฎหมายบริษัท มหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
3.4.2 มีความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั
3.4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
3.5 บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุช่อื ในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อจากผูถ้ อื หุน้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายซุง ซิก ฮอง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

