หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) โดยบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ใน
การก้าวสู่ ความเป็ นเลิศในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีพ้นื ฐานอยูบ่ นความมีคุณธรรมจิรยธรรมและความโปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ จึงเป็ นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาการให้
สิ ทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามเกณฑ์ท่ีบริ ษทั ฯ กําหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขั้นตํ่า ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
2.3 ถือหุ ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนที่กาํ หนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และต้องถือหุ ้นในวันที่ เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
1) เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบี ยบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่กาํ กับดู แลบริ ษทั
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) เรื่ องที่ เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นมิ ได้แสดงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความ ไม่ปกติของเรื่ อง
ดังกล่าว
3) เรื่ องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญ ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจดําเนินการของบริ ษทั
6) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาํ หนด
3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา
1) ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ถึงสํานักเลขานุ การบริ ษทั โดยใช้ “แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558” ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-260-3100 หรื อ ทางจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ (อีเมล์) ที่
ir@chowsteel.com เพือ่ ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
2) จัดส่ งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลักฐาน
การถือหุ น้ ตามเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติ มที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี) ให้ถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ตามที่อยูด่ งั นี้
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สํานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ เทพฯ 10110
3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุ มต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้น รายแรกต้องกรอกข้อมู ลใน “แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2558” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้า
มี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4) ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายและมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุ มมากกว่า 1
ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ
วาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานในครบถ้วน
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แบบเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
(1)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................................

เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หรื อ CHOW จํานวน........................................................ หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่……………………….... ถนน..................................................... ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน.........................................................อีเมล์ (ถ้ามี) ………………………………………………………
(2)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 รายละเอียดดังนี้

เรื่ องที่เสนอ :…......................................................................................................................................................................................
รายละเอียด :..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นผลประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้น)
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิม่ เติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน..................หน้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 นี้ หลักฐานการถือหุน้ และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ ดังนี้
ลงชื่อ.............................................................ผูถ้ ือหุน้
(...............................................................)
วันที่ ....................................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-260-3100
หรื อ email; ir@chowsteel.com ก่อนส่ งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558” จะต้องส่ งถือบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม
2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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