หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) โดยบริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ใน
การก้ าวสู่ความเป็ นเลิศในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีพื ้นฐานอยู่บนความมีคณ
ุ ธรรมจิรยธรรมและความโปร่งใส เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ จึงเป็ นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาการให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันตํ
้ ่า ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
2.3 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กําหนดตามข้ อ 2.2 ต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้ องถื อหุ้นในวันที่ เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่
1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ ยวกับความ ไม่ปกติของเรื่ อง
ดังกล่าว
3) เรื่ องที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ หรือเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
5) เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออํานาจดําเนินการของบริษัท
6) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่กําหนด
3.2 เงื่อนไขและขั ้นตอนการพิจารณา
1) ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ถึงสํานักเลขานุการบริ ษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559” ผ่ านทางโทรสารหมายเลข 022603100 หรื อ ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (อีเมล์ ) ที่
ir@chowsteel.com เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
2) จัดส่งต้ นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลักฐาน
การถือหุ้นตามเกณฑ์ในข้ อ 2.2 และ 2.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาคณะกรรมการบริษัท (ถ้ ามี) ให้ ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่อยู่ดงั นี ้
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สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชั ้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุเทพฯ 10110
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท ผู้ถือ หุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อ มูล ใน “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2559” ให้
ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในข้ อ (1) และข้ อ (2) ของ “แบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559” และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม
(ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1
4) ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ระเบีย บวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํ า “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํ าปี 2559” 1 แบบ ต่อ 1
ระเบียบวาระพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานในครบถ้ วน
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แบบเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
(1)

ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................

เป็ นผู้ถือหุ้นบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หรื อ CHOW จํานวน........................................................ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่……………………….... ถนน..................................................... ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.............................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน.........................................................อีเมล์ (ถ้ ามี) ……………………………………………………
(2)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 รายละเอียดดังนี ้

เรื่องที่เสนอ :….......................................................................................................................................................................
รายละเอียด :.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นผลประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน..................หน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 นี ้ หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิม่ เติมถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ.............................................................ผู้ถือหุ้น
(...............................................................)
วันที่ ....................................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง และกรณี ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถื อ หุ้นสามารถส่ ง แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี อย่ า งไม่ เป็ นทางการทางโทรสารที่ 022603100 หรื อ email;
ir@chowsteel.com ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559”
4. ต้ น ฉบับ ของ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2559” จะต้ อ งส่งถื อ บริ ษั ท ฯ ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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