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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัท 
 

1. วตัถุประสงค์ 
เพื�อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี#  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยบริษทัฯ มีความมุ่งมั�นใน
การกา้วสู่ความเป็นเลิศในเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีพื#นฐานอยูบ่นความมีคุณธรรมจิรยธรรมและความโปร่งใส เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ที�เหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและยั�งยนื 
 

บริษทัฯ จึงเป็นควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ�งของการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีของบริษทัฯ เพื�อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯจะพิจารณาการให้
สิทธิผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทัตามตามเกณฑที์�บริษทัฯ กาํหนด  
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี#  

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขั#นตํ�า ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั#งหมด 
2.3 ถือหุน้บริษทัฯ ในสดัส่วนที�กาํหนดตามขอ้ 2.2  ต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และตอ้งถือหุน้ในวนัที�เสนอระเบียบวาระการประชุม   

 

3. หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏบิัต ิ
3.1   คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/3 
พระราชบญัญติับริษทัมหหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบับริษทั และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  

2) มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานที�ดี 
3) เป็นผูที้�มีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 
4) ตอ้งเป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่

วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอื้�น  
5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
6) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที�ในพรรคการเมือง  

 

         3.2  ขั#นตอนในการพิจารณา 
1) ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 

โดยใช ้“แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์#  หรืออาจแจง้เรื�องอยา่งไม่เป็นทางการ
ทางโทรศพัท์ที� 02-260-3100 หรือ e-mail; ir@chowsteel.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอชื�อบุคลลเพื�อเป็นกรรมการ
บริษทั” ต่อคณะกรรมการบริษทัภายหลงัได ้โดยมีเอกสารประกอบ ดงันี#  

- หลกัฐานการถือหุ้นตามเกณฑ์ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอื�นจากบริษทัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ 
- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ 
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  และเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) ให้ถึงบริษทัฯ ภายในวนัที� 
15 มกราคม 2557 ตามที�อยู ่ดงันี#  
    สาํนกัเลขานุการบริษทั 

    บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี#  จาํกดั (มหาชน) 
      เลขที� 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชั#น 18 ยนิูต 3 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุเทพฯ 10110 
 

2)  ในกรณีที�ผู ้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั” ให้ครบถว้นพร้อม
ลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อ
เป็นกรรมการบริษทั” ให้ครบถว้นและลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ
บริษทั” และหลกัฐานตามที�กาํหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ�มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3)  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทัมากกวา่ 1 
คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน
ใหค้รบถว้น พร้อมทั#งแนบหลกัฐานของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 

4)  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองในเบื#องตน้ให้คณะกรรมการบริษทั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสม และบุคคลที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุรายชื�อใน
ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
และสาํหรับบุคคลที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลงัจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษทัทนัทีหรือในวนัทาํการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ที�ประชุมผูถื้อหุน้อีกครั# งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษัท 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี#  จาํกดั (มหาชน) หรือ CHOW จาํนวน........................................................ หุน้ 

อยูบ่า้นเลขที�……………………….... ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง...................................................................... 

อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.................................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ......................................... 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที�ทาํงาน.........................................................อีเมล ์(ถา้มี) ……………………………………………………… 
 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอชื�อ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................อายุ............ปี                
เป็นกรรมการบริษทั ซึ� งมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงาน และเอกสาร
ประกอบเพิ�มเติมที�ไดล้งชื�อรับความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน.............แผน่ 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั” นี#  หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความ
ยนิยอม และเอกสารประกอบทั#งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี#   
 

     ลงชื�อ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
         (...............................................................) 
          วนัที� .................................................... 
 

(3) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื�อ นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ ........................................................................บุคคลที�ไดรั้บ
การเสนอชื�อเป็นกรรมการตามขอ้ (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม 3.1 ขอหลกัฐานการให้
สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั รวมทั#งยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ และเพื�อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี#  

 

     ลงชื�อ............................................................. บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ 
         (...............................................................) 
          วนัที� .................................................... 

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานที�ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมแบบเสนระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอื�นจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 
หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งชื�อในแบบเสนอนี#  พร้อมทั#งรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื�อบอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที� 02-260-3100 หรือ email; ir@chowsteel.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบ
เสนอชื�อบุคลลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั”  

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการบริษทั” จะตอ้งส่งถือบริษทัฯ ภายในวนัที� 15 มกราคม 2557 เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 


