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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั 

 

1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ใน
การกา้วสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีพื้นฐานอยูบ่นความมีคุณธรรมจิรยธรรมและความโปร่งใส เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 
 

บริษทัฯ จึงเป็นควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯจะพิจารณาการให้
สิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัตามตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด  
 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่า ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
2.3 ถือหุน้บริษทัฯ ในสดัส่วนท่ีกาํหนดตามขอ้ 2.2  ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม   

 

3. หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏบิัติ 
3.1   คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 มาตรา 89/3 
พระราชบญัญติับริษทัมหหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบับริษทั และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  

2) มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 
3) เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ และสามารถอทิุศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอ 
4) ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่

วา่จะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชน์ผูอ่ื้น  
5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
6) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง  

 

         3.2  ขั้นตอนในการพิจารณา 
1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 

โดยใช ้“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์น้ี หรืออาจแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการ
ทางโทรศพัท์ท่ี 02-260-3100 หรือ e-mail; ir@chowsteel.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอช่ือบุคลลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษทั” ต่อคณะกรรมการบริษทัภายหลงัได ้โดยมีเอกสารประกอบ ดงัน้ี 

- หลกัฐานการถือหุ้นตามเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
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  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) ให้ถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 
31 มกราคม 2558 ตามท่ีอยู ่ดงัน้ี 
    สาํนกัเลขานุการบริษทั 

    บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จาํกดั (มหาชน) 
      เลขท่ี 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยนิูต 3 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุเทพฯ 10110 
 

2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั” ใหค้รบถว้นพร้อม
ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการบริษทั” ให้ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ
บริษทั” และหลกัฐานตามท่ีกาํหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 
คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน
ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งแนบหลกัฐานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 

4)  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมการบริษทั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสม และบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุรายช่ือใน
ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
และสําหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลงัจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษทัทนัทีหรือในวนัทาํการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั 
 

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี……………………….... ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง...................................................................... 

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

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน.........................................................อีเมล ์(ถา้มี) ……………………………………………………… 
 

(2) ขา้พเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................อายุ............ปี                
เป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการทาํงาน และเอกสาร
ประกอบเพิม่เติมท่ีไดล้งช่ือรับความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน.............แผน่ 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั” น้ี หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความ
ยนิยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี  
 

     ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
         (...............................................................) 
          วนัท่ี .................................................... 
 

(3) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ........................................................................บุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการตามขอ้ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม 3.1 ขอหลกัฐานการให้
สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 
     ลงช่ือ............................................................. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
         (...............................................................) 
          วนัท่ี .................................................... 

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมแบบเสนระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-260-3100 หรือ email; ir@chowsteel.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบ
เสนอช่ือบุคลลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั”  

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทั” จะตอ้งส่งถือบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2558 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 


