เลขที CAZ-020-2562
วันที 29 พฤศจิกายน 2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (หรือ CAZ ) ขอเรียนให้ท ราบว่าเพือให้เ ป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ CAZ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทังเสนอ
ชือบุคคลเพือพิจ ารณาเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น โดยสําหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้ น ประจํ าปี 2563 ผู้ถ ือหุ้น สามารถเสนอแนะเรืองต่ า งๆ ข้างต้ น ตังแต่ บัด นี จนถึง วัน ที 31 มกราคม 2563 โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีได้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ที www.caz.co.th ภายใต้หมวดสําหรับนักลงทุน
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซุง ซิก ฮอง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

เอกสารแนบ
การเสนอวาระการประชุมและชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจําปี 2563
1. วัตถุประสงค์
เพือเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุ คคลเพือเข้ารับการพิจ ารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจําปี 2563 ซึงเป็ น ส่วนหนึงของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ใน
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือ หุ้น ทุกรายอย่ างเป็ น ธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) จึงได้
กํา หนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ถ ือหุ้น เสนอวาระการประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น และชือกรรมการล่ วงหน้ าเพือช่ วยกลันกรองให้ไ ด้
ระเบียบวาระทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัท อย่ างแท้จ ริง และคัดสรรบุ คคลทีมีคุณ สมบัต ิเหมาะสมเพือให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พจิ ารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถอื หุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็ นผู้ถอื หุ้นรายเดีย วหรือหลายรายทีถือหุ้น CAZ ต้องเป็ นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวัน เสนอวาระการประชุม และนั บจํานวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น CAZ ประจําปี
2563” พร้อมเอกสารหลักฐานทีกําหนดและส่งถึงเลขานุการบริษทั ที nattiya.p@caz.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที เลขานุ การบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ ง – หนองบอน ตําบลห้วยโป่ ง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตังแต่บดั นี จนถึงวันที 31 มกราคม 2563 เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผู้ถอื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม
ฯ และลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรืองทีจะไม่รบั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี
2.3.1 เรืองทีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที
แก้ไขเพิมเติม*
2.3.2 เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ทีกํากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท ีประชุมผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแล
กิจการทีดีของบริษทั
2.3.3 เรืองทีบริษทั ได้ดําเนินการแล้ว
2.3.4 เรืองทีผู้ถือหุ้น ให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือไม่ ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ห รือไม่ ปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ทบริ
ี ษทั กําหนด
2.3.5 เรืองทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรืองทีได้รบั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเ ป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนั ด
ประชุมว่าเป็ นวาระทีกําหนดโดยผูถ้ อื หุน้
2.5 เรืองทีไม่ผ่ านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้ง เป็ น เรืองเพือทราบและชีแจงเหตุผ ลในการ
ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ด้วย
________________________________________________
*เรืองทีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทีแก้ไขเพิมเติม ได้แก่

(1) เป็ น เรืองทีไม่ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในวรรคหนึ ง (ผู้ถือหุ้น รายเดีย วหรือหลายรายทีถือหุ้น นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั )
(2) เป็ นเรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จ จริงทีกล่าวอ้าง โดยผู้ถ ือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
(3) เป็ นเรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์
(4) เป็ นเรืองทีผู้ถ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถ ือหุน้ เพือพิจ ารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรือง
ดัง กล่ า วได้รบั มติส นั บ สนุ น ด้ว ยคะแนนเสีย งน้ อยกว่ าร้อ ยละสิบของจํ านวนสิท ธิออกเสีย งทังหมดของบริษัท เว้น แต่
ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครังใหม่จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะทีนํ าเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ
หุน้ ในครังก่อน
(5) กรณีอนใดตามที
ื
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

3. การเสนอชือกรรมการ
3.1 ผู้ถ ือหุ้นทีจะเสนอชือกรรมการต้องเป็ นผู้ถ ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถือหุ้น CAZ ต้องเป็ น ผู้ถ ือหุ้นของ
บริษทั ไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอชือกรรมการและนับจํานวนหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิ
ออกเสียงทังหมดของบริษทั ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
3.2 ผูถ้ ือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจ ารณาคัดเลือก
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจําปี 2563” และให้บุคคลทีได้รบั การเสนอชือกรอกข้อมูล “แบบ
ข้อมูล ของบุคคลที ได้ ร ับ การเสนอชื อเพื อรับ การพิ จ ารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ” ให้ครบถ้วนเพือประกอบการ
พิจ ารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สําเนาบัต รประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางานพร้อม
ทังลงลายมือชือและเอกสารหลักฐานทีกําหนด และ
ส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที nattiya.p@caz.co.th หรือ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นมาที เลขานุ ก ารบริษั ท
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ ง – หนองบอน ตําบลห้วยโป่ ง อํ าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 ตังแต่บดั นี จนถึงวันที 31 มกราคม 2563 เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3.3 กรณีผู้ถ ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชือกรรมการ ผู้ถ ือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชือบุค คลเพื อรับ
การพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจําปี 2563” และลงลายมือชือไว้เป็ น
หลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี
3.4.1 มี คุ ณ สมบัต ิถู ก ต้ องและไม่ มีล ัก ษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั
3.4.2 มีความรูค้ วามสามารถทีเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั
3.4.3 ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
3.5 บุคคลทีได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุชอในระเบี
ื
ยบวาระการประชุม โดยจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือจากผูถ้ ือหุ้น

จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซุง ซิก ฮอง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

