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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ใน
การก้าวสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีพืน้ฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจิรยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
และผู้ มีสว่นได้เสียได้รับประโยชน์ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน 
 

บริษัทฯ จึงเป็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯจะพิจารณาการให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัทตามตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด  
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ํา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
2.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นท่ีกําหนดตามข้อ 2.2  ต่อเน่ืองไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ   

 

3. หลักเกณฑ์และวธีิการปฏบิัต ิ
3.1   คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/3 
พระราชบญัญัติบริษัทมหหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อบงัคบับริษัท และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

2) มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทํางานท่ีดี 
3) เป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 
4) ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่

วา่จะทําเพือ่ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน  
5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  

 

         3.2  ขัน้ตอนในการพิจารณา 
1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยใช้ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ
ทางโทรศัพท์ท่ี 022603100 หรือ e-mail; ir@chowsteel.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอช่ือบุคลลเพ่ือเป็นกรรมการ
บริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดงันี ้
- หลักฐานการถือหุ้ นตามเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษาและประวติัการทํางานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
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  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีอยู่ ดงันี ้
    สํานกัเลขานกุารบริษัท 

    บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
      เลขท่ี 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุเทพฯ 10110 
 

2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลง
ช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ
บริษัท” และหลกัฐานตามท่ีกําหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิม่เติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 
1 คน ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดทํา “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน พร้อมทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

4)  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายช่ือใน
ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
และสําหรับบคุคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลงัจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวนัทําการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
 

(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) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................อาย.ุ...........ปี                
เป็นกรรมการบริษัท ซึง่มีคณุสมบติัครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอม
ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศึกษาและประวติัการทํางาน และเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน.............แผ่น 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลักฐานการถือหุ้ น หลักฐานการให้ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชื่อไว้เป็นสําคญั ดงันี ้ 
 

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

(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ........................................................................บคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบติัครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม 3.1 ขอหลกัฐาน
การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพ่ือ
เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชื่อไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

 

     ลงช่ือ............................................................. บคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
         (...............................................................) 
          วนัท่ี .................................................... 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ 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 นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 022603100 หรือ email; ir@chowsteel.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท”  

4. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถือบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 


