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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง
การคานึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
จึงเปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเรื่อ งที่ ผู้ถื อหุ้น เห็ นว่ าเป็น ประโยชน์ แก่ บริ ษัท เพื่อ พิจ ารณาบรรจุเ ป็น วาระการประชุ มสามั ญ
ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก
“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายกากับดูแล (Compliance Department)
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561”และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือ
เสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดาเนินการกาหนดเป็น วาระ
การประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการไปแล้ว
4) เรื่องที่เป็นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือ
หุ้นโดยรวม
5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ากับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
7) เรื่อ งที่ ขัดกั บข้ อบัง คับ บริ ษัท กฎหมาย ข้อบั งคั บหน่วยงานที่ก ากั บดูแ ล หรื อหน่ วยงานที่เ กี่ ย วข้อ ง หรือ ไม่ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ
8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออานาจควบคุมที่บริษัทจะดาเนินการได้
4. กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ต่อไป

แบบฟอร์ม “ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561”
1. ข้อมูลทั่วไป :
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อืน่ ๆ) และนามสกุล :
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ :
เลขที่
หมู่บ้าน/ อาคาร
หมู่ที่
ตรอก/ ซอย
ถนน
ตาบล/ แขวง
อาเภอ/ เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง :
3. เรือ่ งที่เสนอ :
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่อพิจารณา

หุ้น
[ ] เพื่อทราบ

รายละเอียด :
[ ] มีเอกสารประกอบ

[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน
5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

วันที่

)

