
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน)  
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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถน าเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการไดล่้วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิในการเสนอ 
ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะน าเสนอวาระ และชื่อบคุคลเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท เพื่อบรรจใุนการประชมุจะตอ้ง
ถือหุน้ของบริษัทไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้บริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ 
และเป็นการถือหุน้อย่างต่อเนื่อง นบัจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอดงักล่าว เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้ง
ถือครองหุน้จนถึงวนัท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 

การประชมุ โดยกรอกแบบฟอรม์ “ขอเสนอวาระเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564”  
พรอ้มทัง้ใหผู้ถื้อหุน้แนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบรูณ ์ส่งถึงบรษิัท  
ภายในวนัที ่31 มกราคม 2564 

2.2 เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี ้
เป็นวาระการประชมุ 

 ก.  เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท 
 ข.  เรื่องที่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทด าเนินการได ้
 ค.  เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท 
 ง.  เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 
 จ.  เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมา  
           ไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ฉ.  เรื่องที่ เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อคว ามที่ ไม่ตรงตามความเป็นจริง  
           หรือมีขอ้ความคลมุเครือ 

ช.  เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมี    
นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

ซ.  เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดแูล หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัท และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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ฌ.  เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และบริษัทไดด้  าเนินการ 
ก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

3.  การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
สามารถเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอรม์ “แบบค าขอเสนอชื่อบคุคลเขา้รบั
การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” พรอ้มทั้งใหผู้ถื้อหุน้แนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ ์  
ส่งถึงบรษิัท ภายในวันที ่20 มกราคม 2564  

4.  กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ 
กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ เพื่อใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทในการ
พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ โดยค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษิัทถือเป็นท่ีสดุ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่อง
เพื่อทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้  

5. การรับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นสามารถจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานตา่งๆที่ลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อ
ประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่ :  

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
999/9,10,11 หมู่ 9  
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 

 

หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ โทรศพัท ์02-8169315 โทรสาร 02-8169315 #444 หรือ  
Email address: tanida@ziga.co.th 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

 
 

วนัท่ี ................................................ 

 

ขา้พเจา้ .................................................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี ..................................................................... รวมจ านวน ......................................................... หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี .............................. ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ......................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................ หมายเลขโทรศพัท ์................................. 
มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี ้
วาระท่ีน าเสนอ 
 1. เรื่อง ....................................................................................................................................................... 
 เหตผุลที่เสนอ ............................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 รายละเอียดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี .......................................................................................................................... 
 2. เรื่อง ....................................................................................................................................................... 
 เหตผุลที่เสนอ ............................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี .......................................................................................................................... 
 
 

       ลงชื่อ ...................................................... 

              (......................................................) 

 

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มมีดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรอง
นิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
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แบบค าขอเสนอชือ่บุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

 

วนัท่ี ................................................ 

 

ขา้พเจา้ .................................................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี ......................................................................รวมจ านวน ......................................................... หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี .............................. ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ......................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................ หมายเลขโทรศพัท ์................................. 
มีความประสงคข์อเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

 

ขอ้มลูบคุคลเพื่อเสนอเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

1. ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
    ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................................. 
2. เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน / หมายเลขหนงัสือเดินทาง เลขท่ี ................................................................................ 
3. สญัชาติ ................................................................................................................................................................ 
4. วนัเดือนปีเกิด ....................................................................................................................................................... 
5. คู่สมรสชื่อ ..................................................................... (ชื่อสกลุเดิม) .................................................................. 
6. บตุร จ านวน ....................... คน  

6.1  ชื่อ-สกลุ ............................................................................................................ อาย ุ....................... ปี 
6.2  ชื่อ-สกลุ ............................................................................................................ อาย ุ....................... ปี 
6.3  ชื่อ-สกลุ ............................................................................................................ อาย ุ....................... ปี 

7. ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่ติดต่อได ้………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ประวตัิการศกึษา .................................................................................................................................................. 
9. ประวตัิการอบรม หลกัสตูร DAP   ไม่อบรม   อบรม / รอบอบรม รุน่ ...................................... 
   หลกัสตูร DCP   ไม่อบรม   อบรม / รอบอบรม รุน่ ...................................... 
   หลกัสตูร …………...…….รุน่ .............................. ช่วงเวลาที่เขา้อบรม ............................. 
10. ประสบการณก์ารท างาน ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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11. การถือหุน้ของบรษิัท (รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ……………………………………………………. 
12. คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม  
   ขา้พเจา้เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบรษิัทมหาชน 
จ ากดั ตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไดใ้หข้อ้มลูประวตัิขา้งตน้ของขา้พเจา้แก่บรษิัท และขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบ
เพิ่มเติมนีถ้กูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ หรือไม่ขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 
     ลงชื่อ ........................................................... ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอเรื่อง 
             (...........................................................) 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผูร้บัการเสนอชื่อ 
             (...........................................................) 
 
 
หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มมีดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรอง
นิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 
 
 
 

 

 

 

 


