.

หลักเกณฑ์การเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.

วัตถุประสงค์
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เรือง “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ซึงเป็ นส่วนหนึงของ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยควรได้ รับโอกาสดังนี เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า และ เสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็ นกรรมการ

2.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือเป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
 ต้ องถือหุ้นจํานวนข้ างต้ นต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงเป็ นผู้ถือหุ้น ณ วันทีเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระ
และเสนอชือบุคคลเพือการสรรหาและแต่งตังเป็ นกรรมการ

3.

การเสนอข้ อเสนอสําหรั บวาระเพิมเติม
3.1 การเสนอเรื องทัวไปเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
โปรดระบุเรือง รายละเอียด และเหตุผล เพือเสนอเป็ นวาระ
3.2 การเสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่ งตังเป็ นกรรมการ
3.2.1 โปรดระบุรายละเอียดของบุคคลทีเสนอชือเพือการสรรหาและแต่งตังเป็ นกรรมการ ดังนี
 ชือ-นามสกุล อายุ สัญชาติ
 ทีอยู่
 การศึกษา ประสบการณ์การฝึ กอบรม
 ตําแหน่งงานปั จจุบนั
 ประสบการณ์การทํางาน
3.2.2 ผู้ได้ รับการเสนอชือต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด

4.

ข้ อเสนอทีบรรจุเป็ นวาระ
ข้ อเสนอทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม จะมีเรืองดังต่อไปนี
 เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจดําเนินการของบริษัท
 เรืองทีเคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณามาแล้ วในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และเรืองดังกล่าวได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด โดยทียังไม่มีเรืองราวใด
เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
 เรืองทีก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึงหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ




เรืองทีเป็ นอํานาจดําเนินการของฝ่ ายบริหารของบริษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรืองอืนทีคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ องบรรจุเป็ นวาระ
ซึงคณะกรรมการจะมี
เหตุผลอันสมควรและสามารถอธิบายแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้

5.

ขันตอนการพิจารณา
 เลขานุการบริษัทจะดําเนินการรวบรวมข้ อเสนอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นอันสินสุด
 เรืองทีได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็ นวาระ และรวมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น เพือการพิจารณาต่อไป โดยเรืองดังกล่าวจะถูกระบุว่าเสนอโดยผู้ถือหุ้น
 สําหรับข้ อเสนอทีคณะกรรมการปฏิเสธเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้ งให้ ทราบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทต่อไป www.tatasteelthailand.com

6.

เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถกรอกรายละเอียดพร้ อมลงนามใน
แบบฟอร์ มทีบริษัทกําหนดไว้ ให้ ครบถ้ วน ดังนี
 ชือ-นามสกุล ทีอยู่ทีติดต่อได้
 จํานวนหุ้นทีถือปั จจุบนั และระยะเวลาการถือหุ้น
 วัตถุประสงค์ของการเสนอข้ อเสนอ
 รายละเอียดของข้ อเสนอและเอกสารประกอบหรือข้ อมูลอืนเพือเป็ นประโยชน์ ในการตัดสินใจ
 สําเนาบัตรประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบคุ คล) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

7.

ช่ องทางการส่ งข้ อเสนอ
ข้ อเสนอแบบไม่เป็ นทางการสามารถส่งได้ ทางโทรสารหมายเลข 02 937 1224 หรืออีเมล์ cso@tatasteelthailand.com
หลังจากนัน
ต้ องส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มทีลงนามเรียบร้ อยแล้ วพร้ อมเอกสารประกอบมายังบริษัท
เพือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน
จตุจกั ร กรุ งเทพ 10900

8.

ช่ วงเวลาส่ งข้ อเสนอ
ระหว่างวันที 1 เมษายน ถึง 31 เมษายน

.

แบบฟอร์ มเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
วันที
_________________
ชือ-นามสกุล ______________________________________________________
ทีอยู่ _________________________________________
______________
โทรศัพท์ ___________________________ โทรสาร _________________________ อีเมล์
_____________________
จํานวนหุ้นทีถือ __________________________________ ถือมาตังแต่วนั ที
ผู้ถอื หุ้นสามารถเสนอเรื องใดเรื องหนึงหรื อสองเรื องก็ได้ ตามหัวข้ อดังนี
1. เสนอเรื องทัวไปเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ชือวาระ ________
________________________________________________________
____________________________________________________
______________________________
__________________________________________________________
______________________
ข้ อมูลอืน/เหตุผลเพือการสนับสนุน

2. เสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่ งตังเป็ นกรรมการ
โปรดระบุรายละเอียดของบุคคลทีเสนอชือเพือการสรรหารและแต่งตังเป็ นกรรมการ
ชือ-นามสกุล ___________________________________________________ อายุ _________
_____________
สัญชาติ
ทีอยู่ ___________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________
____________________________________________________________
_____________________
ประวัติการศึกษา/ฝึ กอบรม
__________________________________________________________________________

ตําแหน่งงานปั จจุบนั
_______________________________________________________________________________________
___________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________
ประสบการณ์การทํางาน (5 ปี )
_______________________________________________________________________________________
___________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________
___________________________________________________________
_______________________
________________________________________________________________
______________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ไม่ใช่
ใช่ ถือหุ้นจํานวน ___________________ หุ้น
ข้ อมูลเพิมเติม
_______________________________________________________________________
______________
______________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________
_________
________________________________________________
________________________________

ลงชือ ___________________________________

หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบเอกสารดังนี พร้ อมกับการยืนแบบฟอร์ ม
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ณ วันทียืนข้ อเสนอ ได้ แก่ หนังสือรับรองจํานวนหุ้นทีออกโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หนังสือรับรองใดๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง และสําเนา
บัตรประชาชน หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี และลงลายมือชือแยกออก
จากกันเพือเก็บเป็ นหลักฐาน โดยบริ ษัทจะรวบรวมแบบฟอร์ มทังหมดเข้ าด้ วยกันเป็ นหนึงชุด

