หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) โดยบริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ใน
การก้ าวสู่ความเป็ นเลิศในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีพื ้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจิรยธรรมและความโปร่ งใส เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ จึงเป็ นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทฯจะพิจารณาการให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษัทตามตามเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขั ้นตํ่า ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด
2.3 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กําหนดตามข้ อ 2.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
1) มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ข องพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/3
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อบังคับบริ ษัท และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2) มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี
3) เป็ นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพอ
4) ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรื อเข้ าร่ วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่
ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผ้ อู ื่น
5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6) ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
3.2 ขันตอนในการพิ
้
จารณา
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ
ทางโทรศัพท์ ที่ 022603100 หรื อ e-mail; ir@chowsteel.com ก่ อนส่ งต้ น ฉบับ “แบบเสนอชื่ อบุค ลลเพื่ อ เป็ น กรรมการ
บริ ษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
- หลักฐานการถื อหุ้นตามเกณฑ์ ได้ แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษั ทหลัก ทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษั ทศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
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และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) ให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2558 ตามที่อยู่ ดังนี ้
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
2) ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหลายรายรวมกั น และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลง
ชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในข้ อ (1) และข้ อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการบริ ษัท” ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท” และหลักฐานตามที่กําหนดใน (1) พร้ อมเอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทมากกว่า
1 คน ผู้ถื อ หุ้น ต้ องจัดทํ า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเป็ น กรรมการบริ ษั ท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ น
หลักฐานให้ ครบถ้ วน พร้ อมทั ้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
4) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุรายชื่อใน
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
และสําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลหลังจาก
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัททันทีหรื อในวันทําการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
(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 ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................อายุ............ปี
เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และมีหลักฐานการให้ ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน.............แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษั ท” นี ้ หลักฐานการถื อหุ้น หลักฐานการให้ ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบทั ้งหมดถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ.............................................................ผู้ถือหุ้น
(...............................................................)
วันที่ ....................................................
(3) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ........................................................................บุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตามข้ อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม 3.1 ขอหลักฐาน
การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทั ้งยอมรับการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และเพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ............................................................. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(...............................................................)
วันที่ ....................................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 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. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 022603100 หรื อ email; ir@chowsteel.com ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท”
4. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” จะต้ องส่งถือบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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