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GJS 

งำนเลขำนุกำรบริษัท (Office of Company Secretary) 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่อง
การค านึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังน้ัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษั ทจึง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง
นับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม 

 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก 
“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีอยู่ดังน้ี 

 

 

 

 
 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 
3. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวำระกำรประชุม 

1) เรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอ
มาไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว 

3) เรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปแล้ว 
4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้น

โดยรวม 
5) เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
6) เรื่องท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องท่ีซ้ ากับท่ีได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว 
7) เรื่องท่ีขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับหน่วยงานท่ีก ากับดูแล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจัยภายนอกท่ีอยู่เหนืออ านาจควบคุมท่ีบริษัทจะด าเนินการได้ 

4. กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทจะแจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 โดยเรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ต่อไป 
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แบบฟอร์ม “ขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563” 

1. ข้อมูลท่ัวไป : 

ชื่อ (นำย/ นำง/ นำงสำว/ บริษัท/ อื่นๆ) และนำมสกุล :   

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ : 
เลขท่ี หมู่บ้าน/ อาคาร  
หมู่ท่ี ตรอก/ ซอย  
ถนน ต าบล/ แขวง  
อ าเภอ/ เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ  
โทรศัพท์ โทรสาร  
E-mail    
ท่ีอยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)   
   

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง :  หุ้น 

3. เรื่องที่เสนอ :   
วัตถุประสงค์:    [  ] เพื่อพิจารณา      [  ] เพื่อทราบ 
รำยละเอียด :  
  

[  ] มีเอกสารประกอบ   [  ] ไม่มีเอกสารประกอบ 

4. เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 [  ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  [  ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น 
4.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่  

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

ข. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 [  ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน  [  ] ไมไ่ด้แนบหลักฐานแสดงตน 

5. ค ำรับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได ้
 

ลงชื่อ      ผู้ถือหุ้น 
 (     )  
วันท่ี       

 


