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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ   
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

 
ข้อ 1.  เจตนารมย์  

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) หรือ CHOW มีความแน่วแน่ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการจดัการท่ีเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจากผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัว่ไปอยูเ่สมอวา่เป็นกิจการท่ีมีการ
ก ากบัคูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

การให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหน้า 
เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ CHOW เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี เพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใส CHOW จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหนา้ 
ซ่ึงจะช่วยกสั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัหมาะสมมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัดามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ข้อ 2.  นิยาม 
"บริษทั" หมายความวา่ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
"คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
"กรรมการ" หมายความวา่ กรรมการบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของ 
บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อ 3.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
3.2 สดัส่วนการถือหุน้ขั้นต ่า 

3.2.1 สดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั หรือ 
3.2.2 สดัส่วนการถือหุน้ขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ 40,000,000 หุน้ และจะตอ้งถือหุน้บริษทัในสดัส่วน 

ดงักล่าวต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3.3 ตอ้งถือหุน้ตามสดัส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ เสนอช่ือกรรมการ 
3.4 ตอ้งถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนั Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ในปีนั้น 
 
 
 



 
 

หนา้ 2 ของ 9 หนา้ 
 

อน่ึง หาก CHOW ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ในวนั Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใน
ปีนั้น (ตามคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.4)  แลว้ไม่พบช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3 ถือหุน้ ครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 แต่
วาระการประชุมท่ีเสนอ หรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมแลว้นั้น CHOW ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ีเสนอ หรือไม่น าเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น
ท่านนั้นใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวดัถุประสงค ์ขอ้บงักบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีผูถื้อหุ้นกล่าวอา้ง ไม่ไดแ้สดงให้เห็น

วา่มีความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(5) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
(7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้
(9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 
 

4.2  ขั้นตอนในการพจิารณา 
 

(1) ผู ้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์น้ี 
หรืออาจแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2033-0909, Email Address เลขานุการบริษทัท่ี ir@chowsteel.com 
ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานหลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืน
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถา้มี) ให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมได ้
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(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้งกรอกขมู้ลในแบบ ก. ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 
เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวม
แบบ ก และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการหรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นต้องจัดท าแบบ ก. แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้
ครบถว้น หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้

(4) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
(4.1) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 

13 มกราคม 2566 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ด านินการแก้ไข และส่งตน้ฉบับคืนให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2566
เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ือง 

(4.2) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผู ้
ถือหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 13 มกราคม 2566 

(4.3) เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการเดือน กมุภาพนัธ์ 2566 

(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้ง
ไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4 (4.1) (1)- (9) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(6) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองท่ี ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะแจง้มติ
คณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทั้งแจง้ผา่นช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี https://www.chowsteel.com/ และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีก
คร้ังในวนัประชุมดว้ย 

 

ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการ 
5.1 คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

บุคคลท่ี ไดรั้บสนอช่ือป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
(1) มีอายไุม่เกิน 63 ปี บริบูรณ์ ณ วนัท่ีไดรั้บการเสนอ 
(2) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วยความซ่ือสัตย์ 
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายท่ีุเหมาะสม มีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการ
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ประชุมเป็นอยา่งดีมีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็น
ในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

(4) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพลงังาน วศิวกรรมศาสตร์ การ
บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหวา่งประเทศ การบญัชี การเงิน กฎหมาย การบริหารความเส่ียง การ
บริหารหรือก ากบัดูแลบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีนวตักรรมดา้นพลงังาน, ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

(5) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั 
 

5.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ 

โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน้ี์ หรืออาจแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการ
ทางโทรสารท่ี  0-2033-0909 Email Address เลขานุการบริษัท ท่ี  ir@chosteel.com ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.ต่อ
คณะกรรมการภายหลงัได้ ทั้ งน้ี ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึง
บริษัทภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2565 ดงันี ้

(1.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในแบบ ข. 
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ การศึกษาและ ประวดิัการท างาน (Curriculum 

Vitae) ของบุคคลท่ี ไดรั้บการเสนอช่ือ 
(1.4) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็น
ตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ 
ข. และหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการ
ก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้
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(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเคียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
มากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น และแนบหลกัฐาน
ตาม (1.2) - (1.4) ของบุคคลท่ีไห้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัได้
ตาม (1) 

(4) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
(4.1)  หากผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 13 มกราคม 

2566 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ด าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2566 เลขานุการบริษทัจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปีดเร่ือง 

(4.2) หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5.1 หรือผูถื้อหุ้น
ท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 
13 มกราคม 2566 

(4.3) กรณีท่ีไม่เขา้ข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ในการประชุมเดือน กมุภาพนัธ์ 2566  

(5) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมกรสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการต่อไป เวน้แต่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(6) เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัดรบถว้น และเหมาะสม 
CHOW จะเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าวเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ หากบุคคลดงักล่าวไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรการ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ เลขานุการบริษทัจะ
ส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายใน [15] วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

(7) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบมติคณะกรรมการทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
หรือคณะกรรมการ หรือในวนัท าการถดัไปของการประชุม พร้อมทั้งแจง้ผ่านของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี https://www.chowsteel.com และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุมดว้ย 
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แบบ ก.  
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว          
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) หรือ CHOW จ านวน     หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ    
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน    E-mail (ถา้มี)     

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    
เร่ือง             

(3) โดยมีข้อเสนอ (  ) เพื่อทราบ / (  )เพื่อพิจารณา / (  )เพื่ออนุมัติ (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ระบุประเภท
ขอ้เสนอ) 

              
              
และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

              
              
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน   แผน่ 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ก. น้ี หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประการ 
และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 

           ผูถื้อหุน้ 
(    ) 

วนัท่ี      
หมายหตุ  1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และในกรณี ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคล
ธรรมดา ตอ้งแนบส านาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส านาถูกตอ้ง และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแบบส านา
หนังสือรับรองนิติบุคคล และส านาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือในเบบ ก. ฉบบัน้ี พร้อมทั้ง
รับรองส านาถูกตอ้ง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2033-0909 หรือทาง Emil Address เลขานุการบริษัทท่ี ir@chowsteel.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบ ก. 

3. ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอที่ประชุมสาบญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (2) 4 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าเบบ ก. แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและด านินการตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 4.2(3)  

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ซ่ือสกุล จะตอ้งแบบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองส านาถูกตอ้ง 
7. CHOW จะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอัมูลไม่ครบกวัน หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
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        กรุณาส่ง  

                เลขานุการบริษัท  

  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1007-1008 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี) 

 

 



 
 

หนา้ 8 ของ 9 หนา้ 
 

แบบ ข.  
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ  

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว          
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) หรือ CHOW จ านวน     หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ    
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน    E-mail (ถา้มี)     

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว        
อาย ุ ปี เป็นกรรมการ CHOW  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัและมี
หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ 
การศึกษา และประวติัการท างาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน  
  แผน่ 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ข. น้ี หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด
ถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขพ้เจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

           ผูถื้อหุน้ 
(    ) 

วนัท่ี      
(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและ
รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม (2) ขา้งตน้ รวมทั้ งยอมรับการปฏิบัติตามการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

           บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
(    ) 

วนัท่ี      
หมายหต ุ 1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และในกรณี ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคล
ธรรมดา ตอ้งแนบส านาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส านาถูกตอ้ง และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแบบส านา
หนังสือรับรองนิติบุคคล และส านาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือในเบบ ข. ฉบบัน้ี พร้อมทั้ง
รับรองส านาถูกตอ้ง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2033-0909 หรือทาง Emil Address เลขานุการบริษัทท่ี ir@chowsteel.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบ ข. 

3. ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการพิจารณา
ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอที่ประชุมสาบญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (2) 4 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าเบบ ข. แบบต่อกรรมการ 1 คน และด านินการตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 5.2(3)  

6. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ซ่ือสกุล จะตอ้งแบบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองส านาถูกตอ้ง 
7. CHOW จะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอัมูลไม่ครบกวัน หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือมี

คุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม  
 



 
 

หนา้ 9 ของ 9 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        กรุณาส่ง  

                เลขานุการบริษัท  

  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1007-1008 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

(แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ) 

 

 


