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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

1. วัตถุประสงค์ 
ด้วยตระหนกัถงึสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (“ระเบียบวาระการประชมุ”) รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมี
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมี
คณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว 
หรือ หลายรายรวมกนัได้ก็ได้ และถือหุ้นในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) เพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  
 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
         3.1   เงื่อนไขการพจิารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
      เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
บริษัทฯ หรือไมเ่ป็นตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบับริษัทฯ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(4) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(6) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2. หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไมถ่กูต้อง หรือไม่

สามารถติดตอ่ได้ 
 

4. การเสนอช่ือกรรมการบริษัทฯ   
         4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัทฯ  
    ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของ  
- พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
- พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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- คณะกรมการก ากบัตลาดทนุ 
- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
- หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

(2) อายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์ 
(3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการปฏิบตัิหน้า ท่ีกรรมการ

และความจ าเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ได้แก่ ด้าน
วิศวกรรม กฎหมาย บญัชีและการเงิน การตรวสอบ การจดัการธุรกิจ ตลาดทนุ เศรษฐศาสตร์ การก ากบัดแูลกิจการ 
เพ่ือผสานความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

(4) มีความทุม่เทและสามารถอทุิศเวลาอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 
  
 4.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

ผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดและประกาศใช้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   
 

5. ขัน้ตอน/วธีิการพจิารณา 
5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1)  ในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดและด าเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทฯ 
เพ่ือเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งใน
หนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุา่เป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

 

5.2  การเสนอช่ือกรรมการ 
 (1) ในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะต้องเป็นผู้พิจารณาความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูและคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับ

การเสนอช่ือเป็นกรรมการ และด าเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอ่ไป 

(2) บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอช่ือในระเบียบวาระการเลือกตัง้กรรมการ 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุ่าเป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือโดยผู้ ถือ
หุ้น 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่ สุด ส าหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอช่ือหรือเร่ืองท่ีไม่ได้บรรจเุป็นระเบียบวาระ
การประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

 
6. เอกสารหลักฐาน  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 
6.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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6.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง ได้แก่  
(1)  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
(2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี เป็นช่าวต่าง
ประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือ
ช่ือ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

 
6.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชาสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่การเสนอหนึง่ระเบียบวาระ 

 

  ในการนี ้ให้ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุม่เพ่ือเป็นตวัแทนผู้ รับการติดต่อแทนผู้ ถือหุ้นรวมกนัทกุราย และให้ถือว่า
การท่ีบริษัทฯ ติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนที่ได้รับมอบหมายนัน้ เป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 

 

 (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

 

6.4 เอกสารประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่การเสนอช่ือกรรมการหนึ่งคน 
 
ในการนี ้ให้ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพ่ือเป็นตวัแทนผู้ รับการติดต่อแทนผู้ ถือหุ้นรวมกนัทกุคน  และให้ถือ
วา่การท่ีบริษัทฯ ติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนที่ได้รับมอบหมายนัน้ เป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 
 

(2) แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ซึง่ต้องลงนามรับรองโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(3) เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ได้แก่ หลกัฐาน

การศกึษา ประวตัิการท างาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ  
(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้อง 
 

7. ช่องทางการรับเร่ืองที่ ผู้ถือหุ้นเสนอ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทาง
ดงันี ้
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7.1 แจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ท่ี โทรสาร 02-033-0909 หรือ email address; ir@chowsteel.com  
7.2 จดัสง่ต้นฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยสง่มาท่ี:-  
   

   ส านักเลขานุการบริษัทฯ  
    บริษัท เชาว์ สตีล อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 
    เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006-1008 
      ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10110 
 

7.3   หากท่านมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบภามได้ท่ี ส านักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์  020330901-8 ต่อ 110 หรือ 
ir@chowsteel.com  

 
8. ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งข้อเสนอดงักล่าวข้างต้นได้ นับตัง้แต่บัดนีจ้นถึงวันที่  28 ธันวาคม 
2561 
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