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หลักเกณฑการใชสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนา 

 
 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)  ไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือ
หุนของบริษัท จึงไดเปดโอกาสใหผูถือถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
คัดเลือกต้ังเปนกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
 
1.   คุณสมบัติของผูถือหุน 
      ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ  
 ดังน้ี 
      1.1   เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวา 5% ของ
 จํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 
 
2.   การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
         2.1   เร่ืองที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ไดแก 

  (1)  เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท   
หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผูถือหุนมิไดแสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ ไมปกติของ
เรื่องดังกลาว 

(3)  เรื่องท่ีไมกอใหเกิดประโยชน  หรือเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ตอผูถือหุน 
       โดยรวม 
(4)  เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการแลว 
(5)  เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจดําเนินการของบริษัท 
(6)  เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1. 

 
2.2   ขั้นตอนการพิจารณา 

      (1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. จัดทําและนําสง “แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555”  พรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังเลขานุการบริษัทไดต้ังแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 มกราคม  
2555  โดยทาง E-Mail Address ท่ี  sirirat@chowsteel.com    หรือ   ทางโทรสาร    02-260-3100  และนําสงแบบขอเสนอระเบียบ
วาระตนฉบับไปยังบริษัทภายในวันท่ี  31 มกราคม 2555 ตามท่ีอยูดังน้ี 
    สํานักเลขานุการบริษัท 

    บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) 
      เลขท่ี 209/1 อาคารเค ทาวเวอร ช้ัน 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุเทพฯ 10110 
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  (2)  เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมเอกสารและนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาความจําเปนและเหมาะสมวา
สมควรบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมหรือไม  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องท่ีมีผลกระทบตอบริษัทและเปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเทาน้ัน มติของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสิ้นสุด  
  (3)  เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2555 ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนพรอมความเห็นของคณะกรรมการ สวนเรื่องท่ีไมผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.chowsteel.com 

 
3.   การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
      3.1  คุณสมบัติของบุคคลผูรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
            (1)  มีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (ตลท.)  ขอบังคับของบริษัท และ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
            (2)  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทํางานท่ีดี 
            (3)  มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ 
            (4)  มีความรูความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณในการทํางานท่ีเปนประโยชน ตอธุรกิจของบริษัท 

(5)  ตองไมเปนผูท่ีประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอื่น 
      3.2   ขั้นตอนการพิจารณา 
  (1)  ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. จัดทํา “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัท” พรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาตางๆ ท่ีครบถวนและถูกตองไปยังเลขานุการบริษัทไดต้ังแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 
ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555 ตามวิธีการเชนเดียวกับท่ีไดแจงไวในขอ 2.2 (1) 
  (2)  ผูไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการจะตองใหความยินยอมและลงนามรับทราบการเสนอ
ช่ือในแบบขอเสนอช่ือในขอ 3.  ของแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
   (3)  เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติ และความเหมาะสมวาควรเสนอช่ือบุคคลท่ีไดรับการเสนอเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 หรือไม  และเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งมติของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสิ้นสุด 
   (4)  บุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะไดรับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2555 ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนพรอมความเห็นของคณะกรรมการ  สําหรับบุคคลท่ีไมผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการพรอมกับเหตุผลผานทางเว็บไซตของ
บริษัทท่ี  www.chowsteel.com   
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แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 

1   ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ......................................................................................................................... 

เปนผูถือหุนบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) จํานวน..........................................................................หุน 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได…........................................................................................................................................  

………….................................................................................................................................................................. 

โทรศัพทมือถือ............................................โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน........................................................................ 

โทรสาร........................................................E-mail (ถามี)....................................................................................... 

 

2   ขาพเจามีความประสงคขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  รายละเอียดดังนี ้

     เร่ืองท่ีเสนอ :….................................................................................................................................................... 

     รายละเอียด :........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

     เร่ืองท่ีเสนอ :….................................................................................................................................................... 

     รายละเอียด :........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานแนบท่ีสงมานี้ ถูกตองครบถวนทุกประการ 

 

 

     ลงช่ือ.............................................................ผูถือหุน 

            (...............................................................) 

     วันท่ี................................................................  



 
 

 4

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 
1   ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ......................................................................................................................... 
เปนผูถือหุนบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี  จํากัด (มหาชน) จํานวน..........................................................................หุน        
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................  
โทรศัพทมือถือ...........................................โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน......................................................................... 
โทรสาร......................................................E-mail (ถามี)......................................................................................... 
2  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ มีประวัติโดยยอ ดังนี้ 
 

   (1) ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ.............................................................................................................. 
   (2) วนั/เดือน/ปเกิด.................................................อายุ.............................ป สัญชาติ............................................ 
   (3) ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได.................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................................... 
   (4)  สถานภาพสมรส  โสด   สมรส   หยา/หมาย 
         คูสมรสช่ือ....................................................................................................................................................... 
         มีบุตร...................................คน  ดังนี ้
         ............................................................................................................................อายุ....................................ป 
         ............................................................................................................................อายุ....................................ป 
         ............................................................................................................................อายุ....................................ป 

(5) การถือหุนใน บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี......................................(วันท่ีไดรับการ     
เสนอช่ือ)  ผูไดรับการเสนอช่ือ ถือหุน......................................................................................หุน 

          คูสมรส และบุตร ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวม..............................................................หุน 
   (6)  ประวัติการศึกษา 

           ช่ือสถาบัน                    วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา                 ปท่ีสําเร็จ 
..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
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   (7)  ประสบการณในการทาํงานจนถึงปจจุบัน 
     ช่ือสถานท่ีทํางาน                           ตําแหนง                                 ชวงเวลา 

..................................................................  ...........................................................................  ................................. 

..................................................................  ...........................................................................  ................................. 

..................................................................  ...........................................................................  ................................. 

..................................................................  ...........................................................................  ................................. 

..................................................................  ...........................................................................  ................................. 

..................................................................  ...........................................................................  ................................. 
(8) การถือหุนของผูไดรับการเสนอช่ือ รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูไดรับการเสนอช่ือ 
      ในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากดั บริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 
      247 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีมีอํานาจจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 

        เกี่ยวของกับ  
(ระบุช่ือ)                            ธุรกิจ                               ตําแหนงงาน                  จํานวนหุนท่ีถือ 

................................................  .................................................  .............................................  .............................. 

................................................  .................................................  .............................................  .............................. 

................................................  .................................................  .............................................  .............................. 

................................................  .................................................  .............................................  .............................. 

................................................  .................................................  .............................................  .............................. 
 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานแนบท่ีสงมานี้ ถูกตองครบถวนทุกประการ 

 
   ลงช่ือ.............................................................ผูถือหุน 
          (...............................................................) 
   วันท่ี................................................................  
 

.................................................................................................................................................................................. 
 

3.   ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ................................................................................เปนบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ ให
เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน)   ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติ
ตามท่ีบริษัทกําหนดทุกประการ  ซ่ึงขาพเจายินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในคร้ังนี้ 
 

   ลงช่ือ.............................................................ผูไดรับการเสนอช่ือ 
          (...............................................................) 
   วันท่ี................................................................  
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
 
1.  หลักฐานแสดงตน 

1.1 บุคคลธรรมดา :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) พรอมลงนาม 
รับรองสําเนาถูกตอง 
1.2  นิติบุคคล  :  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามและ 
ประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง(สําหรับชาวตางชาติ) 
ของผูมีอํานาจลงนาม ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 
2.  หลักฐานการถือหุน  ไดแก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  
จํากัด  หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
3.  กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน 
     (3.1)  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

ใหตัวแทนผูถือหุน 1 ราย เปนผูกรอกขอมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
สวนผูถือหุนรายอ่ืนใหกรอกขอมูลในขอ (1) ใหครบถวน และลงช่ือไวเปนหลักฐานพรอมท้ังรวบรวมหลักฐาน
แสดง การถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน 

 
     (3.2)  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

ใหตัวแทนผูถือหุน 1 ราย เปนผูกรอกขอมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
และลงช่ือไวเปนหลักฐาน สวนผูถือหุนรายอ่ืนใหกรอกขอมูลในขอ 1 ใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐาน
พรอมท้ังรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันพรอมกับแนบเอกสาร: 
ก)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูไดรับการเสนอช่ือ 

  ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ข)  เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ  ไดแก  ประวั ติการศึกษา  และประวัติการทํางาน               

 ของผูไดรับการเสนอช่ือ ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 ค)  เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ               

 (ถามี) 
 


