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หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ใน
การก้าวสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีพืน้ฐานอยู่บนความมีคณุธรรมจิรยธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน 
 
บริษัทฯ จึงเป็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด  
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
2.2    มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ํา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
2.3    ถือหุ้ นบริษัทฯ ในสัดส่วนท่ีกําหนดตามข้อ 2.2  ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้ นในวันท่ีเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุ   
 

3. หลักเกณฑ์และวธีิการปฏบิัต ิ
         3.1   เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 

1) เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท 
หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2) เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ ถือหุ้ นมิได้แสดงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกับความ ไม่ปกติของเร่ือง
ดงักล่าว 

3) เร่ืองท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญั ต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
4) เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 
5) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจดําเนินการของบริษัท 
6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 

3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
1) ผู้ ถือหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ ถึงสํานักเลขานุการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559” ผ่านทางโทรสารหมายเลข 022603100 หรือ ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (อีเมล์) ท่ี 
ir@chowsteel.com เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) จดัส่งต้นฉบบัแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร หลกัฐาน
การถือหุ้นตามเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพิจารณาคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีอยู่ดงันี ้ 
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   สํานกัเลขานกุารบริษัท 
    บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
      เลขท่ี 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุเทพฯ 10110 
 

3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชมุต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 
ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559” 1 แบบ ต่อ 1 
ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานในครบถ้วน 
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แบบเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
 

(1)    ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................... 

เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท เชาว์ สตีล อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) หรือ CHOW จํานวน........................................................ หุ้น 

อยู่บ้านเลขท่ี……………………….... ถนน..................................................... ตําบล/แขวง............................................................ 

อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ............................. 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน.........................................................อีเมล์ (ถ้ามี) …………………………………………………… 
 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  รายละเอียดดงันี ้

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

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

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

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

และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นผลประโยชน์ต่อการพจิารณา (เชน่ ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น)  

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

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

ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน..................หน้า  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 นี ้หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิม่เติมถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชื่อไว้เป็นสําคญั ดงันี ้ 
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้ ถือหุ้น 
          (...............................................................) 
          วนัท่ี .................................................... 

 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือ
หนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง  

3. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 022603100 หรือ email; 
ir@chowsteel.com ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559”  

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559” จะต้องส่งถือบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 


