สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมถึงคาถาม และข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
และ
การเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ พือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รับการปฏิบตั ิโดยเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ผาแดงอิ นดัส ทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) จึ งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอเรื่ องใดๆ ที่ เห็ นว่า มี
ความสาคัญและมีความเหมาะสมที่ จะได้รับการพิจารณาเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
รวมถึ งค าถาม และข้อเสนอแนะอื่ นๆ และสามารถเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ เ พื่ อรั บ การพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าได้
หลักเกณฑ์
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี รวมถึงคาถาม และข้ อเสนอแนะ
อืน่ ๆ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ พือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ

ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี รวมถึงคาถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆและ/
หรื อ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 ถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 3 ของจานวนหุน้ สามัญทั้งหมด หรื อมีหุน้ สามัญอย่างน้อย
จานวน 6,780,000 หุน้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน และ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ น้ ในจานวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สาเนาใบหุ น้ หรื อ
เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริ ษทั หลักทรัพย์
2.

การเสนอวาระการประชุ ม รวมถึงคาถาม และข้ อเสนอแนะอื่นๆ และบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรั บการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.1 การเสนอวาระการประชุม รวมถึงคาถาม และข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ

ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. สามารถนาส่ ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงคาถาม และข้ อเสนอแนะอื่นๆ” ให้บริ ษทั ฯ อย่างไม่เป็ นทางการโดยทางอีเมล์ได้ที่ surint@padaeng.co.th หรื อ
โดยทางโทรสารหมายเลข 02-695-9495 ก่อนนาส่ งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงคาถาม และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริ ษทั ฯ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2559 และต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )

เลขานุการบริษทั
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
อาคาร ซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 ประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุม
1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย กฎและระเบี ยบต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง
หรื อเป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของ
บริ ษทั ฯ หรื อ
2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อ
3) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ หรื อ
4) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจของบริ ษทั ฯ หรื อ
5) เรื่ องที่ ผถู ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิ จารณาแล้วในรอบ 12 เดื อนที่ ผ่านมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หรื อ
6) เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นหรื อไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม
ทั้งนี้ เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบให้บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษ ทั จะรวมไว้ในวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่ หากเป็ นเรื่ องที่ ค ณะกรรมการบริ ษทั ปฏิเสธที่จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบพร้อมด้วยเหตุผลที่คณะกรรมการ-บริ ษทั
ปฏิเสธผ่านทางเว็บไซท์ของบริ ษทั ฯ หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
2.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ พือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีคุณ สมบัติค รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. จะต้องนาส่ ง “แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อ รั บการ
พิ จารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ” และ “ประวัติโดยย่ อของบุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่ อ รั บการพิ จารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ” ให้แก่บริ ษทั ฯอย่างไม่เป็ นทางการโดยทางอีเมล์ได้ที่ surint@padaeng.co.th หรื อโดยทางโทรสารหมายเลข
02-695-9495 ก่ อนนาส่ งต้นฉบับ แบบเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อ รั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ พร้ อมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริ ษทั ฯ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษทั
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
อาคาร ซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 ประเทศไทย
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อดังกล่าวและ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอชื่ อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไป
บุคคลที่ มีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุไว้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี [สาหรับบุคคลที่
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรื อคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบพร้อมด้วยเหตุผล ผ่านทางเว็บไซท์ของบริ ษทั ฯ หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป]

