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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) 

การเสนอวาระการประชุม และชือ่บุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ.2565 

 

1. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการได

ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ.2565 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการปฏิบัติตอผู

ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHOW”) จึงได

กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและช่ือกรรมการลวงหนา เพ่ือชวยกลั่นกรองใหไดระเบียบวาระ

ท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไดพิจารณา และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท  

 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตองเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน CHOW ณ วันท่ีเสนอวาระ

การประชุม นับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  

2.2 ผูถือหุนท่ีมีคุณครบถวนตามขอ 2.1 ตองกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน CHOW ประจําป พ.ศ.2565” 

พรอมเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด และสงถึงเลขานุการบริษัทท่ี E-mail address: ir@chowsteel.com ไดตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 

2564  – 30 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรอง กอนเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบเสนอวาระการ

ประชุมฯ และลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน แลวรวมสงเปนชุดเดียวกัน  

2.3 เรื่องท่ีจะไมพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม มีดังน้ี  

2.3.1 เรื่องท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2551 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม* 

2.3.2 เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

2.3.3 เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการแลว 

2.3.4 เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัท

กําหนด 

2.3.5 เรื่องท่ีเปนเพ่ือผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เรื่องท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมโดยจะแจงในหนังสือประชุมวาเปน

วาระท่ีกําหนดโดยผูถือหุน   

2.5 เรื่องท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจงเปนเรื่องเพ่ือทราบและช้ีแจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู

ถือหุนดวย  
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* เรื่องท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2551 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดแก  

(1) เปนเรื่องท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง (ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาราย

ละหาของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท) 

(2) เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอาง โดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัย

เก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว  

(3) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีประสงค  

(4) เปนเรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนท่ีผานมา และเรื่องดังกลาวไดรับมติ

สนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออเสียงท้ังหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหม

จะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งกอน  

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

 

3. การเสนอชื่อกรรมการ 

3.1 ผูถือหุนท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตองเปนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ีเสนอช่ือกรรมการ  

3.2 ผูถือหุนท่ีมีคุณครบถวนตามขอ 3.1 ตองกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการในการ

ประชุมผูถือหุน CHOW ประจําป พ.ศ.2565” พรอมเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด และสงถึงเลขานุการบริษัทท่ี E-mail address: 

ir@chowsteel.com ไดตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ไดพิจารณากลั่นกรอง กอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

3.3 กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับพิจารณา

คัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุน CHOW ประจําป พ.ศ.2565”  และลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน แลวรวมสงเปนชุด

เดียวกัน  

3.4 บุคคลท่ีรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลัษณะตองหาม ดังน้ี  

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

3.4.2 มีความรูความสามารถท่ีเปนประโยชนอยางสําคัญตอธุรกิจของบริษัท 

3.4.3 ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเกิน 4 บริษัท  

3.5 บุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจงในหนังสือ

นัดประชุมวาเปนผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน  
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 แบบฟอรมเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน CHOW ประจําป พ.ศ.2565 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................. เปนผูถือหุนของ 

บริษัท เชาว สตีล อินดสัทรี้ จํากัด (มหาชน) จํานวน ....................................... หุน ท่ีอยู เลขท่ี…………..........................………........…….... 

ถนน..................................................... ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต......................................................

จังหวัด................................................. โทรศัพท............................................................... โทรสาร .......................................................... 

E-mail (ถามี) …………………………………………………................................................................................................................................…. 

ขาพเจามีความประสงคขอเสนอวาระการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป พ.ศ.2565 ดังน้ี 

เรื่องท่ีเสนอ : ….…....................................................................................................................................................................................... 

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

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

และมเีอกสารประกอบเพ่ือสนับสนุนขอเสนอขางตน จํานวน .............................. แผน  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผย

ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได จึงลายลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  

 

 

     ลงลายมือช่ือ .............................................................ผูถือหุน 

             (.............................................................) 

วันท่ี ........................................................ 

หมายเหตุ: ผูถือหุนตองแนบหลักฐาน ดังน้ี  

1. หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุนท่ีรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพยฯ หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

2. ในกรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีลงนามในแบบฟอรมน้ี และรับรองสําเนาถูกตอง  

3. กรณีท่ีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) และรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และรับรองสําเนา

ถูกตอง  

 

ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ ใหใชสําเนาแบบฟอรมน้ี และกรอกขอมูลพรอมท้ังลงลายมือช่ือใหครบถวน  
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แบบฟอรมเสนอชือ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ 

การประชุมสามัญผูถอืหุน CHOW ประจําป พ.ศ.2565 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................. เปนผูถือหุนของ 

บริษัท เชาว สตีล อินดสัทรี้ จํากัด (มหาชน) จํานวน ....................................... หุน ท่ีอยู เลขท่ี…………..........................………........…….... 

ถนน..................................................... ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต......................................................

จังหวัด................................................. โทรศัพท............................................................... โทรสาร .......................................................... 

E-mail (ถามี) …………………………………………………................................................................................................................................…. 

 

ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. 

เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอมแลว  

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผย

ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได จึงลายลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  

 

 

     ลงลายมือช่ือ .............................................................ผูถือหุน 

             (.............................................................) 

วันท่ี ........................................................ 

หมายเหตุ: ผูถือหุนตองแนบหลักฐาน ดังน้ี  

1. หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุนท่ีรับรองสําเนาถูกตองหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพยฯ หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

2. ในกรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีลงนามในแบบฟอรมน้ี และรับรองสําเนาถูกตอง  

3. กรณีท่ีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) และรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และรับรองสําเนา

ถูกตอง  

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอช้ือ ไดแก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการการ

ทํางาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบุคคลดังกลาวเปนผูบริหารหรือกรรมการ จํานวนหุนท่ีถืออยูในบริษัท สวน

ไดเสียกับบริษัทและบรษัิทยอย/บรษัิทรวมของบริษัทหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัท ท่ีอยูท่ีติดตอได และขอมูลอ่ืนๆ ท่ี

เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมท้ัง หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทหาก

ไดรับการคัดเลือก 


