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หลักเกณฑ์การเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

1. วัตถปุระสงค์ 

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี เรือง “การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” ซงึเป็นสว่นหนึงของ

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดี ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยควรได้รับโอกาสดงันี เสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญ  

ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า  และ เสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็นกรรมการ  

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ 

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั 

 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น 

 ต้องถือหุ้นจํานวนข้างต้นต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระ

และเสนอชือบคุคลเพือการสรรหาและแต่งตงัเป็นกรรมการ 

 

3. การเสนอข้อเสนอสําหรับวาระเพิมเติม 

3.1 การเสนอเรืองทัวไปเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

โปรดระบเุรือง รายละเอียด และเหตุผล เพือเสนอเป็นวาระ 

3.2  การเสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็นกรรมการ 

3.2.1 โปรดระบรุายละเอียดของบคุคลทีเสนอชือเพือการสรรหาและแต่งตงัเป็นกรรมการ ดงันี 

 ชือ-นามสกลุ อาย ุสญัชาติ 

 ทีอยู่ 

 การศึกษา ประสบการณ์การฝึกอบรม 

 ตําแหน่งงานปัจจบุนั 

 ประสบการณ์การทํางาน 

3.2.2 ผู้ได้รับการเสนอชือต้องมีคณุสมบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั  

 

4. ข้อเสนอทีบรรจเุป็นวาระ 

ข้อเสนอทีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ จะมีเรืองดังต่อไปนี 

 เรืองทีเกียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

 เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจดําเนินการของบริษัท 

 เรืองทีเคยเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณามาแล้วในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และเรืองดงักล่าวได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสยีงทงัหมด โดยทียงัไม่มีเรืองราวใด

เปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคัญ 

 เรืองทีก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึงหรือกลุ่มบคุคลโดยเฉพาะ



 

 เรืองทีเป็นอํานาจดําเนินการของฝ่ายบริหารของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีทีก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างมีนยัสาํคัญ

ต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 เรืองอืนทีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจําเป็นทีจะต้องบรรจเุป็นวาระ ซงึคณะกรรมการจะมี

เหตผุลอนัสมควรและสามารถอธิบายแก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 

5. ขันตอนการพิจารณา 

 เลขานกุารบริษัทจะดําเนินการรวบรวมข้อเสนอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอนัสนิสดุ 

 เรืองทีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจเุป็นวาระ และรวมอยู่ในหนงัสอืเชิญประชมุสามัญผู้ ถือ

หุ้น เพือการพิจารณาต่อไป โดยเรืองดงักล่าวจะถูกระบวุ่าเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

 สาํหรับข้อเสนอทีคณะกรรมการปฏิเสธเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทต่อไป www.tatasteelthailand.com  

 

6. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น สามารถกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามใน

แบบฟอร์มทีบริษัทกําหนดไว้ให้ครบถ้วน ดงันี 

 ชือ-นามสกลุ ทีอยู่ทีติดต่อได้ 

 จํานวนหุ้นทีถือปัจจบุนัและระยะเวลาการถือหุ้น 

 วตัถปุระสงค์ของการเสนอข้อเสนอ 

 รายละเอียดของข้อเสนอและเอกสารประกอบหรือข้อมูลอืนเพือเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ 

 สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรับบคุคลธรรมดา) หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองบริษัท (สาํหรับนิติบคุคล) พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

 

7. ช่องทางการส่งข้อเสนอ 

ข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการสามารถสง่ได้ทางโทรสารหมายเลข 02 937 1224 หรืออีเมล์ cso@tatasteelthailand.com 

หลงัจากนนั ต้องส่งต้นฉบบัแบบฟอร์มทีลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัท เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงันี 

 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชนั 20 ถนนพหลโยธิน 

จตจุกัร กรุงเทพ 10900 

 

8. ช่วงเวลาส่งข้อเสนอ 

ระหว่างวนัที 1 เมษายน ถงึ 31 เมษายน  

 



. 

 

แบบฟอร์มเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

   

วนัที           _________________   

ชือ-นามสกลุ ______________________________________________________       

ทีอยู่ _________________________________________  ______________      

โทรศพัท์ ___________________________ โทรสาร _________________________ อีเมล์  _____________________  

จํานวนหุ้นทีถือ __________________________________ ถือมาตังแต่วนัที            

 

ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอเรืองใดเรืองหนึงหรือสองเรืองก็ได้ตามหัวข้อดังนี 

 

1. เสนอเรืองทัวไปเพือบรรจเุป็นวาระการประชุม  

 

ชือวาระ ________    ________________________________________________________  

____________________________________________________   ______________________________  

__________________________________________________________   ______________________  

ข้อมลูอืน/เหตผุลเพือการสนบัสนนุ           

             

              

  

2. เสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็นกรรมการ  

 

โปรดระบรุายละเอียดของบคุคลทีเสนอชือเพือการสรรหารและแต่งตงัเป็นกรรมการ  

ชือ-นามสกลุ ___________________________________________________  อาย ุ_________  _____________  

สญัชาติ                

ทีอยู่ ___________________________   ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________  ______________  

____________________________________________________________   _____________________  

ประวติัการศึกษา/ฝึกอบรม  

__________________________________________________________________________    

             

             

             

               



ตําแหน่งงานปัจจบุนั 

_______________________________________________________________________________________    

___________________________  _____________________________________________________________  

________________________________________________________  ___________________________  

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปี)  

_______________________________________________________________________________________    

___________________________  _____________________________________________________________  

________________________________________________________  ___________________________  

___________________________________________________________   _______________________  

________________________________________________________________  ______________________  

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 ไม่ใช่    ใช่  ถือหุ้นจํานวน ___________________ หุ้น  

ข้อมลูเพิมเติม 

_______________________________________________________________________  ______________  

______________________________________________________________   ______________________  

______________________________________________________________________   _________  

________________________________________________  ________________________________ 

               

 

 

ลงชือ ___________________________________  

 

 

 

หมายเหตุ :  

1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารดงันี พร้อมกบัการยืนแบบฟอร์ม  

1.1  หลักฐานการถือหุ้น ณ วนัทียืนข้อเสนอ ได้แก ่ หนังสือรับรองจํานวนหุ้นทีออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองใดๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือ บริษัทศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง    

3.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานทีเกียวข้อง และสําเนา

บัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

2.  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี และลงลายมือชือแยกออก

จากกนัเพือเก็บเป็นหลักฐาน โดยบริษัทจะรวบรวมแบบฟอร์มทังหมดเข้าด้วยกนัเป็นหนึงชุด


