
 

หน้า 1 ของ 4 
 

หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เร่ือง “การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยควรได้รับโอกาสดงันี ้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า  และ เสนอช่ือบคุคลเพื่อสรรหาและแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

 
2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิ 

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน 
 ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 
 ต้องถือหุ้นจ านวนข้างต้นตอ่เนื่องมาไม่น้อยกวา่ 1 ปี และยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ

และเสนอช่ือบคุคลเพื่อการสรรหาและแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
 

3. การเสนอข้อเสนอส าหรับวาระเพิ่มเติม 
3.1 การเสนอเร่ืองทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

โปรดระบเุร่ือง รายละเอียด และเหตผุล เพื่อเสนอเป็นวาระ 
3.2  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

3.2.1 โปรดระบรุายละเอียดของบคุคลที่เสนอช่ือเพื่อการสรรหาและแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ดงันี ้
 ช่ือ-นามสกลุ อาย ุสญัชาติ 
 ที่อยู ่
 การศกึษา ประสบการณ์การฝึกอบรม 
 ต าแหนง่งานปัจจบุนั 
 ประสบการณ์การท างาน 

3.2.2 ผู้ ได้รับการเสนอช่ือต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั  

 
4. ข้อเสนอที่บรรจุเป็นวาระ 

ข้อเสนอที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ จะมีเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท  
 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจด าเนินการของบริษัท 
 เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณามาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติ

สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ยังไม่มีเร่ืองราวใด
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 เร่ืองที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกลุม่บคุคลโดยเฉพาะ 



 เร่ืองที่เป็นอ านาจด าเนินการของฝ่ายบริหารของบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญั
ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 เร่ืองอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ  ซึ่งคณะกรรมการจะมี
เหตผุลอนัสมควรและสามารถอธิบายแก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 
5. ขัน้ตอนการพิจารณา 

 เลขานกุารบริษัทจะด าเนินการรวบรวมข้อเสนอ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 เร่ืองที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจเุป็นวาระ และรวมอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น เพื่อการพิจารณาตอ่ไป โดยเร่ืองดงักลา่วจะถกูระบวุา่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 
 ส าหรับข้อเสนอที่คณะกรรมการปฏิเสธเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทตอ่ไป www.tatasteelthailand.com  
 
6. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สามารถกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามใน
แบบฟอร์มที่บริษัทก าหนดไว้ให้ครบถ้วน ดงันี ้
 ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้ 
 จ านวนหุ้นท่ีถือปัจจบุนัและระยะเวลาการถือหุ้น 
 วตัถปุระสงค์ของการเสนอข้อเสนอ 
 รายละเอียดของข้อเสนอและเอกสารประกอบหรือข้อมลูอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ 
 ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรับบคุคลธรรมดา) หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท (ส าหรับนิติบคุคล) พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
 

7. ช่องทางการส่งข้อเสนอ 
ข้อเสนอแบบไมเ่ป็นทางการสามารถสง่ได้ทางโทรสารหมายเลข 02 937 1224 หรืออีเมล cso@tatasteelthailand.com 
หลังจากนัน้ ต้องส่งต้นฉบับแบบฟอร์มที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท  เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงันี ้
 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน 
จตจุกัร กรุงเทพ 10900 
 

8. ช่วงเวลาส่งข้อเสนอ 
ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 มีนาคม  
 

http://www.tatasteelthailand.com/
mailto:cso@tatasteelthailand.com
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แบบฟอร์มเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี _______ 
   

วนัท่ี           _________________   
ช่ือ-นามสกลุ ______________________________________________________       
ที่อยู ่_________________________________________  ______________      
โทรศพัท์ ___________________________ โทรสาร _________________________ อีเมล  _____________________  
จ านวนหุ้นท่ีถือ __________________________________ ถือมาตัง้แตว่นัท่ี            
 
ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือสองเร่ืองก็ได้ตามหัวข้อดังนี ้
 
1. เสนอเร่ืองทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  
 
ช่ือวาระ ________    ________________________________________________________  
____________________________________________________   ______________________________  
__________________________________________________________   ______________________  
ข้อมลูอื่น/เหตผุลเพื่อการสนบัสนนุ           
             
              
  
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
 
โปรดระบรุายละเอียดของบคุคลที่เสนอช่ือเพื่อการสรรหารและแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  
ช่ือ-นามสกลุ ___________________________________________________  อาย ุ_________  _____________  
สญัชาติ                
ที่อยู ่___________________________   ____________________________________________________  
_______________________________________________________________________  ______________  
____________________________________________________________   _____________________  
ประวตัิการศกึษา/ฝึกอบรม  
__________________________________________________________________________    
             
             
             
               



ต าแหนง่งานปัจจบุนั 
_______________________________________________________________________________________    
___________________________  _____________________________________________________________  
________________________________________________________  ___________________________  
ประสบการณ์การท างาน (5 ปี)  
_______________________________________________________________________________________    
___________________________  _____________________________________________________________  
________________________________________________________  ___________________________  
___________________________________________________________   _______________________  
________________________________________________________________  ______________________  
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ไมใ่ช่   ใช่  ถือหุ้นจ านวน ___________________ หุ้น  
ข้อมลูเพิ่มเติม 
_______________________________________________________________________  ______________  
______________________________________________________________   ______________________  
______________________________________________________________________   _________  
________________________________________________  ________________________________ 
               
 
 
ลงชื่อ ______________________________________  

 
 
 
หมายเหตุ :  

1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารดงันี ้พร้อมกบัการย่ืนแบบฟอร์ม  

1.1  หลกัฐานการถือหุ้น ณ วนัท่ีย่ืนข้อเสนอ ได้แก่ หนงัสือรับรองจ านวนหุ้นท่ีออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หนงัสือรับรองใดๆ จากตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง    

1.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และส าเนาบตัร

ประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

2.  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี ้และลงลายมือช่ือแยกออก

จากกนัเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน โดยบริษัทจะรวบรวมแบบฟอร์มทัง้หมดเข้าด้วยกนัเป็นหนึง่ชดุ  


