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หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิแก่ผู้ถ ือห ุ้นในการเสนอระเบยีบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  เป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2560 
 

1. วัตถุประสงค์ 
ด้วยตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้
จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (“ระเบียบวาระการประชมุ”) รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมี
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั ดงันี ้
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืห ุ้น  
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมี
คณุสมบติั ดงันี ้

2.1    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือ 
หลายรายรวมกนัได้ก็ได้ 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  
 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
         3.1   เงื่อนไขการพจิารณาระเบียบวาระท ี่เสนอ  เพ ื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
      เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดแูล
บริษัทฯ หรือไม่เป็นตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบบริษัทฯ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(4) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
(5) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง หรือไม่

สามารถติดตอ่ได้ 
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4. การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ    
         4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัทฯ   
    ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของ  
- พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- คณะกรมการกํากบัตลาดทนุ 
- ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
- หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

(2) อายไุม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์ 
(3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ

และความจําเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้าน
วิศวกรรม กฎหมาย บญัชีและการเงิน การตรวสอบ การจดัการธุรกิจ ตลาดทนุ เศรษฐศาสตร์ การกํากบัดแูลกิจการ 
เพ่ือผสานความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

(4) มีความทุ่มเทและสามารถอทิุศเวลาอย่างเตม็ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 
  
 4.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

ผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ท่ีบริษัทฯ 
กําหนดและประกาศใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   
 

5. ขัน้ตอน/วธิ ีการพจิารณา 
5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1)  ในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดและดําเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทฯ 
เพ่ือเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณา 

(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งใน
หนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุ่าเป็นระเบียบวาระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

 

5.2  การเสนอชื่อกรรมการ  
 (1) ในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะต้องเป็นผู้พิจารณาความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูและคณุสมบติัของบคุคลท่ีได้รับ

การเสนอช่ือเป็นกรรมการ และดําเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป 

(2) บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอช่ือในระเบียบวาระการเลือกตัง้กรรมการ 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุ่าเป็นบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยผู้ ถือ
หุ้น 
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คณะกรรมการบริษัทฯ  จะต้องเป็นผู้พ ิจารณาความเหมาะสมของเรื่ องท ี่ เสนอโดยผู้ถ ือหุ้น  ทัง้นี ้คําวิน ิจฉ ัยของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ถือเป็นที่สุด สําหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเร่ืองท่ีไม่ได้บรรจเุป็นระเบียบวาระ
การประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

 
6. เอกสารหลักฐาน  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

6.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น  ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

6.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถอืห ุ้นท ุกราย กรณีท ี่รวมกันเสนอเรื่ อง ได้แก่  
(1)  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
(2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล : สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี เป็นช่าวต่าง
ประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ช่ือ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

 
6.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 (1) แบบฟอ ร์มการ ใช้สิทธ ิเสนอ เรื่ อ งเพ ื่ อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมในการประชาสามัญผู้ ถ ือห ุ้ น

ประจาํปี 2560 
  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มต่อการเสนอหนึง่ระเบียบวาระ 
  ในการนี ้ให้ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นคนใดคนหน่ึงในกลุม่เพ่ือเป็นตวัแทนผู้ รับการติดต่อแทนผู้ ถือหุ้นรวมกนัทกุราย และให้ถือว่า

การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายนัน้ เป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 
 (2) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง 
 
6.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเข้ารับการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ   

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธ ิเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อรับการพ ิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  ในการประชุม
สามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2560 
กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอยีดและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานะแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหนึง่คน 
 
ในการนี ้ให้ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นคนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพ่ือเป็นตวัแทนผู้ รับการติดต่อแทนผู้ ถือหุ้นรวมกันทกุคน และให้ถือ
วา่การท่ีบริษัทฯ ติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนที่ได้รับมอบหมายนัน้ เป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือชื่อ 
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(2) แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึง่ต้องลงนามรับรองโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
(3) เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลกัฐาน

การศกึษา ประวติัการทํางาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ  
(4) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 
 

7. ช่องทางการรับเรื่ องท ี่ผู้ถอืห ุ้นเสนอ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนสามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทาง
ดงันี ้
7.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ท่ี โทรสาร 02-033-0909 หรือ email address; ir@chowsteel.com  
7.2 จดัส่งต้นฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2559 โดยส่งมาท่ี :-  
   

   สํานกังานเลขานกุารบริษัท 
    บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
    2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ 2 ชัน้ 10 ยนิูต 2/1006-1008 
      ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10110 
 

7.3   หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบภามได้ท่ี สํานักงานเลขานุการบริษัท โทรศพัท์ 020330901-08 ต่อ 110 
หรือ ir@chowsteel.com  

 
8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่ อง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งข้อเสนอดงักล่าวข้างต้นได้ นบัตัง้แตบ่ดันี ้จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


