
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  โดยที่บริษัทฯ ให้

ควำมส ำคญักบัผู้ ถือหุ้น  และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวำ่สทิธิของตน  ได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนั  บริษัทฯ จึงเปิดโอกำส

ให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยได้มีสว่นร่วมในกำรเสนอเร่ืองที่เห็นวำ่ส ำคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ

สำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท  ตำมหลกัเกณฑ์ที่

บริษัทฯ ก ำหนด   

หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในกำรเสนอวำระกำรประชุมต่อที่ประชุมสำมัญประจ ำปี   

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ (ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียว หรือกลุ่ม) ท่ีถือหุ้นของบริษัทรวมกนัเกินกว่ำ 5 % ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยและ 

ช ำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นกำรถือหุ้ นของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องจนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจใุนวำระกำรประชุม เป็น

เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน 

2. เงื่อนไขกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 

2.1 ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเป็นหนงัสือ ลงลำยมือช่ือผู้ ถือหุ้น กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมี   

มำกกว่ำ 1 คน ผู้ ถือหุ้นทกุรำยเสนอวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปี และลงลำยมือช่ือ แล้วรวบรวมสง่เป็น

ชดุเดียวกนั 

2.2 ผู้ ถือหุ้นที่เสนอวำระกำรประชมุ จะต้องระบช่ืุอ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อ จ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ 

วนัท่ี เสนอวำระกำรประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รำยละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน   

3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม  

3.1 วำระทัว่ไป 

 ระบช่ืุอวำระ  พร้อมรำยละเอียดและเหตผุล 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ือง 

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นวำระกำรประชมุ 

1.) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

2.) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

3.) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 



 

4.) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำม

เดือดร้อนเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5.) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 

6.) เร่ืองที่เสนอ หรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้ มีข้อควำมที่ไมต่รงตำมควำม

จริง หรือมีข้อควำมคลมุเครือ 

7.) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูล หรือ เอกสำรหลกัฐำนไม่

ครบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือไมไ่ด้เสนอมำภำยในเวลำที่ก ำหนด 

8.) เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร 

หรือหน่วยงำนที่ ก ำกบัดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ 

9.) เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือน ทีผ่ำ่นมำ และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่

ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั   

3.2 กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบริษัท  

 รำยละเอียดประวตัิสว่นตวัของบคุคลที่ ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรบริษัท ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำ รงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยพระรำชบญัญัติ

บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 

ตำมที่ถูกแก้ไขเป็นครัง้ครำว ซึ่งได้แก้ไขครัง้ล่ำสดุเป็นฉบบัที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551  หลกัเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4. ระยะเวลำในกำรเสนอวำระ 

ภำยในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 

5. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2559  

5.1 ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัส่งต้นฉบบัแบบฟอร์มกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำ ปี ที่ผู้ ถือหุ้นได้ลง

ลำยมือช่ือแล้ว (ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี ้เพื่อ 

ประกอบกำรพิจำรณำ 



 

 เอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระกำรประชุม ได้แก่ หนังสือ

รับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์  หรือ เอกสำรหลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)จ ำกดั หรือ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน  แสดงจ ำนวนหุ้นที่ถือ 

หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 เอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นทกุรำยที่รวมกนัเสนอวำระ  ได้แก่ 

ก. กรณีบุคคลธรรมดำ :  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ข. กรณีนิติบุคคล :  ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และส ำเนำบตัร

ประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มี

อ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท และเอกสำรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัฐำนทำงกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม ประวตัิกำรท ำงำน 

เอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้น เป็นต้น (เฉพำะวำระกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรง

ต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท)     

5.2 จดัสง่เอกสำรอยำ่งครบถ้วนและสมบรูณ์ ตำมข้อ 5.1 โดยทำงไปรษณีย์ ลงทะเบยีนถึงบริษัท ภำยใน        

วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 ตำมที่อยูด่งันี ้                  

เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน )  

เลขที่ 1/1 หมู ่7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั  

อ ำเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธำนี 12000  

Email address  : secretary@coilinter.com 

6. วิธีกำรพิจำรณำ 

6.1  วำระทัว่ไป 

เลขำนกุำรบริษัท  จะเป็นผู้รวบรวมและสอบทำนควำมถกูต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอ และเอกสำรของ  

ผู้ ถือหุ้น ก่อนน ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำตอ่ไป   

6.2 วำระเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ำรับกำรพิจำรณำกำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำรำยช่ือและคณุสมบตัิของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ทรำบภำยหลงั กรณีที่คณะกรรมกำร

บริษัทมีมติอนมุตัิ บริษัทฯจะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559  ตอ่ไป 

mailto:secretary@coilinter.com


 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ เฉพำะค ำขอที่กรอกข้อควำมครบถ้วนมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

เพียงพอ และได้สง่อย่ำงถกูต้องตำมหลกัเกณฑ์ฉบบับนี ้และเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือ

หุ้นโดยรวม และเป็นไปตำมที่กฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องก ำหนด กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ลงควำมเห็นไม่

น ำข้อเสนอดงักลำ่วบรรจเุป็นวำระจะต้องมีเหตผุลพอสมควร พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอวำระตอ่ไป 

 

เอกสำรแนบ :  แบบฟอร์มกำรเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 


