หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ส ิท ธิผ้ ูถ อื หุ้น เสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นระเบีย บวาระการประชุม
และเสนอชื่อ บุค คลเข้ ารับ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561
1. วัต ถุป ระสงค์
ด้ วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (“ระเบียบวาระการประชุม”) รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือ หุ้น เสนอชื่ อบุคคลที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสม เพื่ อ เข้ ารับ การพิ จารณาเลื อ กตัง้ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น การล่วงหน้ า โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2. คุณสมบัต ขิ องผู้ถ ือ หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรื อ หลายรายรวมกันได้ ก็ได้ และถือหุ้นในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
้
ษัท
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันตํ
้ ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
3.1 เงื่อ นไขการพิจ ารณาระเบียบวาระที่เ สนอ เพื่อ บรรจุเ ป็ นระเบียบวาระการประชุม
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล
บริษัทฯ หรื อไม่เป็ นตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื่ องที่บริษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
(5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้
(6) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2. หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่
สามารถติดต่อได้
4. การเสนอชื่อ กรรมการบริษัท ฯ
4.1 คุณสมบัต ขิ องกรรมการบริษัท ฯ
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของ
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(2)
(3)

(4)

- คณะกรมการกํากับตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้ อบังคับของบริษัทฯ
- หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
อายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายวิชาชีพต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
และความจํ าเป็ นต่อองค์ ประกอบของโครงสร้ างกรรมการที่สอดคล้ องกับ กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ ด้ าน
วิศวกรรม กฎหมาย บัญชีและการเงิน การตรวสอบ การจัดการธุรกิจ ตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ การกํากับดูแลกิจการ
เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่จําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
มีความทุม่ เทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบ

4.2 คุณสมบัต ขิ องกรรมการอิส ระ
ผู้ที่มีคุณ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จะต้ องมีคุณ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ “นิยามคุณ สมบัติกรรมการอิสระ” ที่บ ริ ษั ทฯ
กําหนดและประกาศใช้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. ขัน้ ตอน/วิธ ีก ารพิจ ารณา
5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
(1) ในเบื ้องต้ น เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและดําเนินการตามขันตอนของบริ
้
ษัทฯ
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(2) เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม บริ ษัทฯ จะแจ้ งใน
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุวา่ เป็ นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
5.2 การเสนอชื่อ กรรมการ
(1) ในเบื ้องต้ น เลขานุการบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้พิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการ และดํ าเนิน การตามขัน้ ตอนของบริ ษั ท ฯ เพื่ อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
้
(2) บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะได้ รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตังกรรมการ
พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือ
หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะต้ อ งเป็ นผู้พ ิจ ารณาความเหมาะสมของเรื่ อ งที่เ สนอโดยผู้ถ ือ หุ้น ทัง้ นี ้ คําวิน ิจ ฉัย ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ถือ เป็ นที่สุด สําหรับบุคคลที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบให้ เสนอชื่อหรื อเรื่ องที่ไม่ได้ บรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. เอกสารหลัก ฐาน
ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา
6.1 เอกสารหลัก ฐานการถือ หุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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6.2 เอกสารหลัก ฐานของผู้ถ ือ หุ้น ทุก ราย กรณีท่ รี วมกัน เสนอเรื่ อ ง ได้ แก่
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
: สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ หนังสื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นช่ า วต่ า ง
ประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือ
ชื่อ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
6.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
(1) แบบฟ อร์ มการใช้ ส ิ ท ธิ เ สนอเรื่ องเพื่ อ บรรจุ เ ป็ นระเบี ย บวาระการประชุ ม ในการประชาสามั ญ ผู้ ถ ื อ หุ้ น
ประจําปี 2561
กรณี ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึง่ แบบฟอร์ มต่อการเสนอหนึง่ ระเบียบวาระ
ในการนี ้ ให้ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุม่ เพื่อเป็ นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นรวมกันทุกราย และให้ ถือว่า
การที่บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นเป็ นตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายนัน้ เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
6.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เข้ ารั บ การพิจ ารณาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท ฯ
(1) แบบฟอร์ ม การใช้ ส ิท ธิเ สนอชื่อ บุค คลเพื่อ รั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึง่ แบบฟอร์ มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึง่ คน
ในการนี ้ ให้ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นรวมกันทุกคน และให้ ถือ
ว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายนัน้ เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ซึง่ ต้ องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(3) เอกสารที่เกี่ ยวข้ องพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ได้ แก่ หลักฐาน
การศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝึ กอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ
(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
7. ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งที่ผ้ ูถ ือ หุ้น เสนอ
เพื่ออํานวยความสะดวกในเบื ้องต้ น ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนสามารถแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทาง
ดังนี ้
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7.1 แจ้ งอย่างไม่เป็ นทางการได้ ที่ โทรสาร 02-033-0909 หรื อ email address; ir@chowsteel.com
7.2 จัดส่งต้ นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 โดยส่งมาที่:สํานัก เลขานุก ารบริษัท ฯ
บริษัท เชาว์ สตีล อิน ดัส ทรี ้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็น เตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูน ิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
7.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบภามได้ ที่ สํานักเลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 020330901-8 ต่อ 110 หรื อ
ir@chowsteel.com
8. ระยะเวลาในการยื่น เรื่ อ ง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นได้ นับตังแต่
้ บัดนี จ้ นถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2560
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