หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผ้ถู ือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์
ทางบริษัทได้คํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ อื หุ้นและเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ ก่อนการ
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2561 ทางบริษัท จึงเปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สามารถนํ า เสนอวาระที่เห็น ว่ า เป็ น
ประโยชน์แก่บริษทั และเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการ
ประชุมดังกล่าว โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กําหนด
หลักเกณฑ์i
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ในการเสนอ
ผู้ถือหุ้นที่ป ระสงค์จะนํ าเสนอวาระ และชื่อบุ คคลเข้ารับ การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการ
ประชุมจะต้องถือหุน้ ของบริษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ของหุน้ บริษทั ทัง้ หมด โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียว
หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่อง นับจากวันทีถ่ อื หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอดังกล่าว เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้ จนถึงวันทีจ่ ดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “ขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2561" พร้อมทัง้ ให้ผู้ถือหุ้น แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
2.2 เพือ่ ให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่บรรจุวาระ
ดังต่อไปนี้ เป็ นวาระการประชุม
ก. เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั
ข. เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการได้
ค. เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา และได้รบั มติ
สนั บ สนุ น ด้ ว ยเสีย งที่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 10 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมด โดยที่ข ้อ มู ล ยัง ไม่ ได้ ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ง. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่ม ีคุณ สมบัติไม่ ครบถ้วน ให้ข ้อมูล หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ว น ไม่
เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
จ. เรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั
ฉ. เรื่องทีเ่ สนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ อื หุน้ นัน้ มีขอ้ ความทีไ่ ม่ตรงตามความเป็ นจริง หรือ
มีขอ้ ความคลุมเครือ
ช. เรื่องที่เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

ซ. เรื่อ งที่ข ดั กับ กฎหมาย ข้อบังคับ ทางการ หรือหน่ ว ยงานที่กํา กับ ดู แ ล หรือหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ฌ. เรื่อ งซึ่งตามปกติก ฎหมายกํา หนดให้ต้อ งได้ร บั การพิจ ารณาจากที่ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้น และบริษัท ได้
ดําเนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
ญ. เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาํ เนินการเรียบร้อยแล้ว
ฎ. เรือ่ งทีซ่ ้าํ กับเรือ่ งทีไ่ ด้เสนอมาก่อนแล้ว
3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
สามารถเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคําขอเสนอชือ่ บุคคล
เข้ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริษทั ” พร้อมทัง้ ให้ผถู้ อื หุน้ แนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
4. กรรมการอิ สระของบริ ษทั เป็ นผู้พิจารณากลันกรองเรื
่
่องที่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอ
กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้พ ิจารณากลันกรองเรื
่
่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทั ถือ
เป็ นทีส่ ดุ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธการบรรจุเรือ่ งทีเ่ สนอเป็ นวาระการประชุม บริษทั จะแจ้งกรณีดงั กล่าวเป็ น
เรือ่ งเพือ่ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นัน้
5. การรับเรื่องที่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีล่ งนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที:่
สํานักคณะกรรมการบริษทั
บริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 27 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10200
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี โทรศัพท์ 02-6103883, โทรสาร 02-6103871 หรือ
Email address: pornnica@ss.co.th

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
วันที่ ...........................................................
ข้าพเจ้า ................................................................................ เป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ................................................................ รวมจํานวน ............................................................. หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..............................................
อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ................................. หมายเลขโทรศัพท์ ....................................
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ดังนี้
วาระทีน่ ําเสนอ
1. เรื่อง ......................................................................................................................................
เหตุผลทีเ่ สนอ .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี) ...................................................................................................
2. เรื่อง ......................................................................................................................................
เหตุผลทีเ่ สนอ .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี) ...................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องแนบพร้อมมีดงั นี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

แบบคําขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิ จารณาเป็ นกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
วันที่ ..............................................
ข้าพเจ้า ................................................................................. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ .................................................. รวมจํานวน ............................... หุน้ อยู่บา้ นเลขที่ ..............
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ....................................
จังหวัด ................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................... มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั
ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................
2. เลขทีบ่ ตั รประจําตัวบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่ ............................................................
3. สัญชาติ ............................................................ ............................................................ .............................
4. วันเดือนปี เกิด ................................................... ............................................................ .............................
5. คู่สมรสชื่อ ..................................................................... (ชื่อสกุลเดิม) ............................ .............................
6. บุตร จํานวน ................. คน คือ
6.1 ชื่อ-สกุล .................................................................................. อายุ ................. ปี
6.2 ชื่อ-สกุล .................................................................................. อายุ ................. ปี
6.3 ชื่อ-สกุล .................................................................................. อายุ ................. ปี
7. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
8. ประวัตกิ ารศึกษา : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
9. ประวัตกิ ารอบรม หลักสูตร DAP
ไม่อบรม
อบรม / รออบรมรุ่น ................
หลักสูตร DCP
ไม่อบรม
อบรม / รออบรม รุน่ ...............
หลักสูตร ............................. รุ่น ......................... ช่วงเวลาทีเ่ ข้าอบรม .............................
10. ประสบการณ์การทํางาน :………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
11. การถือหุน้ ของบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) : ………………………………………………
12. คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จํากัด ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ขอ้ มูลประวัตขิ า้ งต้นของข้าพเจ้าแก่บริษทั และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่
แนบเพิม่ เติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ลงชื่อ .................................................... ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอเรื่อง
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... ผู้รบั การเสนอชื่อ
(...................................................)
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องแนบพร้อมมีดงั นี้
3. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

