
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2566 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  มุ่งเนน้กำรด ำเนินงำนภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยที่บรษัิทฯ ให้
ควำมส ำคญักบัผูถื้อหุน้  และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่ำสิทธิของตน ไดร้บักำรปฏิบตัิอยำ่งเท่ำเทียมกนั บริษัทฯ จึงเปิดโอกำส
ใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยไดม้ีสว่นรว่มในกำรเสนอเรือ่งที่เห็นวำ่ส ำคญัและเป็นประโยชนเ์พื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตำมหลกัเกณฑท์ี่
บรษัิทฯ ก ำหนด   

หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในกำรเสนอวำระกำรประชุมต่อทีป่ระชุมสำมัญประจ ำปี   

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ (ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียว หรือกลุม่) ที่ถือหุน้ของบริษัทรวมกันเกินกว่ำ 5 % ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยและ 
ช ำระแลว้ของบรษัิทฯ และเป็นกำรถือหุน้ของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องจนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุม เป็น
เวลำไมน่อ้ยกวำ่ 12 เดือน 

2. เงือ่นไขกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 

2.1 ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเป็นหนงัสือลงลำยมือช่ือผูถื้อหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้มี   
มำกกว่ำ 1 คน ผูถื้อหุน้ทกุรำยเสนอวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปี และลงลำยมือช่ือแลว้รวบรวมสง่เป็น
ชดุเดียวกนั 

2.2 ผูถื้อหุน้ที่เสนอวำระกำรประชุม จะตอ้งระบช่ืุอ นำมสกุล ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัทต์ิดตอ่ จ ำนวนหุน้ที่ถือ ณ 
วนัท่ีเสนอวำระกำรประชมุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้รำยละเอียดอื่น ๆ ใหค้รบถว้น   

3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม  

3.1 วำระทั่วไป 

 ระบช่ืุอวำระ พรอ้มรำยละเอียดและเหตผุล 

 เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่อง 
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นวำระกำรประชมุ 

1.) เรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

2.) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

3.) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรได ้



 

4.) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำม
เดือดรอ้นเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

5.) เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้ 

6.) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐำนประกอบกำรเสนอของผูถื้อหุ้นนัน้ มีขอ้ควำมที่ไม่ตรงตำม
ควำมจรงิ หรอืมีขอ้ควำมคลมุเครอื 

7.) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้ขอ้มูล หรือเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถว้น ไมเ่พียงพอ หรอืไมไ่ดเ้สนอมำภำยในเวลำที่ก ำหนด 

8.) เรื่องที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษัิทฯ 

9.) เรือ่งที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือน ที่ผำ่นมำ และไดร้บัมติ
สนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่
ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั   

3.2 กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบรษัิท  

 รำยละเอียดประวตัิสว่นตวัของบคุคลท่ี ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้รบักำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรบรษัิท ตำมแบบฟอรม์ที่ก ำหนดในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

 บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำ รงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยพระรำชบญัญัติ
บรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ตำมที่
ถูกแก้ไขเป็นครั้งครำว ซึ่ งได้แก้ไขครั้งล่ำสุดเป็นฉบับที่  4 ในปี  พ.ศ.2551 หลักเกณ ฑ์ที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

4. ระยะเวลำในกำรเสนอวำระ 

ภำยในวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2565 

5. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2566  

5.1 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัแบบฟอรม์กำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี ที่ผูถื้อหุน้ไดล้ง
ลำยมือช่ือแล้ว (ตำมแบบฟอรม์ที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พรอ้มเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี ้เพื่อ 
ประกอบกำรพิจำรณำ 



 

 เอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุ้นทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระกำรประชุม  ไดแ้ก่ หนังสือ
รบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์ หรือ เอกสำรหลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอื ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ  แสดงจ ำนวนหุน้ท่ีถือ 
หรอื ส  ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 เอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ทกุรำยที่รวมกนัเสนอวำระ ไดแ้ก่ 
ก. กรณีบุคคลธรรมดำ :  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ข. กรณีนิติบุคคล :  ส  ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคลซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มี
อ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้รบักำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท และเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐำนทำงกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม ประวตัิกำรท ำ งำน 
เอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุน้ เป็นตน้ (เฉพำะวำระกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท)     

5.2 จดัสง่เอกสำรอยำ่งครบถว้นและสมบรูณ ์ตำมขอ้ 5.1 โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนถงึบรษัิท ภำยใน        
วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2565 ตำมที่อยูด่งันี ้                  

เลขำนกุำรบรษัิท บรษัิท ซี.ไอ. กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน )  
เลขที่ 1/1 หมู ่7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั  
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธำนี 12000  

Email address  : secretary@cigpcl.com 

6. วิธีกำรพิจำรณำ 

6.1  วำระทั่วไป 

เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมและสอบทำนควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้เสนอ และเอกสำรของ   
ผูถื้อหุน้ ก่อนน ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ พิจำรณำตอ่ไป   

6.2 วำระเสนอช่ือบคุคลเพือ่เขำ้รบักำรพิจำรณำกำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบรษัิทฯ 

คณะกรรมกำรบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจำรณำรำยช่ือและคณุสมบตัิของบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติไมบ่รรจวุำระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ เขำ้สูก่ำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้จกัตอ้ง
มีเหตผุลอนัเหมำะสม และถกูตอ้งและแจง้ผลกำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ที่เสนอวำระนัน้ ๆ
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ทรำบ กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2566 ตอ่ไป 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะพิจำรณำเฉพำะค ำขอที่กรอกขอ้ควำมครบถว้นมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเพียงพอ 
และไดส้ง่อย่ำงถกูตอ้งตำมหลกัเกณฑฉ์บบันี ้และเป็นเรือ่งที่บรษัิทฯ เห็นวำ่เป็นประโยชนต์่อบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
และเป็นไปตำมที่กฎหมำยและระเบียบตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด กรณีที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดล้งควำมเห็นไม่น ำขอ้เสนอ
ดงักลำ่วบรรจเุป็นวำระจะตอ้งมีเหตผุลพอสมควร พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวำระตอ่ไป 

 

เอกสำรแนบ :  แบบฟอรม์กำรเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 


