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ที� CHOW.163/2558 
 

วนัที� 19 มีนาคม 2558  
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี 2 จํากดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดดเูอกสารแนบ)  
2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 วนัที� 25 เมษายน 2557 (เอกสารประกอบวาระที� 1)  
3. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที� 2 และ 3)  
4. ข้อมูลเบื 2องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ (เอกสาร

ประกอบวาระที� 6) 
5. รายละเอียดของหุ้นกู้  (เอกสารประกอบวาระที� 8) 
6. สารสนเทศเกี�ยวกบัการนํา บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอกสารประกอบวาระที� 9)  
7. ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. คําชี 2แจง เรื�อง เอกสารและหลกัฐานความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.  
10.   ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
11. แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชมุ 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2557 แบบรูปเลม่ 
 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี 2 จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวนัศกุร์ ที� 3 เมษายน 2558  เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3  ชั 2น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท 
เลขที� 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  กรุงเทพมหานคร 10110  เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 2 
 

วาระที�  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 25 เมษายน 2557 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 25 

เมษายน 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั 2งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) แล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ�งจดัขึ 2นเมื�อวนัที� 25 
เมษายน 2557 ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  
รับรองรายงานการประชมุครั 2งดงักลา่ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบันี 2ตั 2งแต่วนัที� 12 
พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

 

วาระที�  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2557    
  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผา่นมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัซึ�งเกิดขึ 2นในรอบปี 

2557 ซึ�งปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2557 ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

รับทราบ 
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วาระที�  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ 5นสุด
วันที� 31 ธันวาคม 2557  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิ 2นสดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

                ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 2นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2557  ที�ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึ�งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที�ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัเปรียบเทียบกบัปีที�
ผา่นมาได้ดงันี 2 

 

รายการ หนว่ย:ล้านบาท 
2556 2557 

สนิทรัพย์รวม 3,180.09 4,728.33 
หนี 2สนิรวม 1,870.62 3,349.72 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,309.47 1,378.61 
รายได้รวม 4,836.28 4,156.14 
กําไรสทุธิ 105.17 47.34 
กําไรตอ่หุ้นขั 2นพื 2นฐาน (บาทตอ่หุ้น)  0.13 0.06 

 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมของรายงานประจําปี 2557 ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครั 2งนี 2ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
 

วาระที�  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผล  
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่า ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บริษัทกําหนด 
ทั 2งนี 2 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ 2นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน 
ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคตตามที�คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 2งคราวในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที�จะทําเช่นนั 2น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
 
 

จากผลการดําเนินงานในปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิ 43.19 ล้านบาท โดยสดัสว่นโครงสร้างเงินลงทนุและกระแสเงิน
สดของบริษัททําให้บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมุนเวียนเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการบริหารจดัการประกอบกับ
บริษัทแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ�มเติม จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการประจําปี 2557 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ตั 2งแตปี่ 2554-2557 เป็นดงันี 2  
 
 

รอบผลการดาํเนินงาน  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินบริษัท (ล้านบาท)    193.00  24.57 103.11 43.19 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  800 800 800 800 
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3. อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.10 - 
4. เงินปันผลจา่ยทั 2งสิ 2น (ล้านบาท) 80.00 - 80.00 - 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปี 41.45% - 77.59% - 

                 

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจัดสรรเงิน

กําไรสทุธิประจําปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผล ดงันี 2 

1. เห็นควรอนุมตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสทุธิประจําปีตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 จํานวน 2,159,727 บาท 

2. เห็นควรอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 จากผลการดําเนินงานตั 2งแต่วนัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2557  

 

วาระที�  5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 5งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2558 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อให้เป็นตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  (รวมทั 2ง
ที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ.43 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 2งผู้สอบบญัชีและ
กําหนดค่าตอบแทนของบริษัทประจําทุกปี นอกจากนี 2 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที� สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าที�ครบ 5 
รอบบญัชีติดตอ่กนับริษัทจะแตง่ตั 2งผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เมื�อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยประจําปี 2558 โดยการแต่งตั 2งครั 2งนี 2เป็นรอบปีที� 8 ติดต่อกัน จากรอบปีบญัชี 2551-2558 เนื�องจากมีความ
เชี�ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราคา่สอบบญัชีที�เหมาะสม รวมทั 2งปฏิบตัิหน้าที�ในปีที�ผา่นมาได้เป็นอยา่งดี  
 

ทั 2งนี 2 บริษัทที�เป็นสาํนกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที�เสนอ มีความเป็นอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบั 
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตั 2งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดคา่สอบ
บญัชี ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 2   
1. อนมุตัิแตง่ตั 2งผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

� นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 218  และ 
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2556 - 2557 รวม 2 ปี)  

� นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4334   
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2551 - 2555 รวม 5 ปี)  

 

โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ทั 2งนี 2 ผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั และผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีผลประโยชน์ใดๆ 
ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท ซึ�งอาจกระทบตอ่ความเป็นอิสระของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั และผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  
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2.  อนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558  
คณะกรรมการบริษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
คา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558 ในวงเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท รายละเอียดเป็นดงันี 2  
 

รายละเอียด ปี 2557 (หน่วย:บาท)  ปี 2558 (หน่วย:บาท) 
บริษัท บริษัทยอ่ย  

3 บริษัท 
บริษัท บริษัทยอ่ย  

4 บริษัท 
1.กลุม่ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแทง่ยาว 
คา่สอบบญัชีสําหรับปีสิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม  
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 
คา่สอบงบการเงินบริษัทยอ่ยในประเทศญี�ปุ่ น 

 
440,000 
300,000 
160,000 

 
100,000 
60,000 

- 

 
455,000 
360,000 
200,000 

 
120,000 
60,000 

- 

รวมคา่สอบบญัชีธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแทง่ยาว 1,090,000 1,195,000 

2.กลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
คา่สอบบญัชีสําหรับปีสิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม  
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 

 
- 
- 

 
180,000 
120,000 

 
- 
- 

 
560,000 
630,000 

รวมคา่สอบบญัชีธุรกิจโรงไฟฟ้า 300,000 1,190,000 

รวมค่าสอบบัญชีทั 5งสิ 5น (1+2) 1,390,000 2,385,000 
 
 

วาระที�  6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 21 
กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั 2งให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม โดยกรรมการที�จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรก และปีที�สอง ภายหลงัจดทะเบียนนั 2นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 2นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการที�จะออกตามวาระนี 2อาจได้รับเลอืกเข้ามา
ดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  
 

บริษัทมีกรรมการทั 2งสิ 2น 10 ทา่น กรรมการ 4 ทา่น ที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในปีนี 2 ได้แก่  
รายชื�อ ตําแหนง่ 

1. นายสงวนเกียรติa ลิ�วมโนมนต์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวค ูเมน ไว กรรมการ กรรมการบริหาร  
4. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร  

 
 

ทั 2งนี 2 จากการที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการพิจารณา
เลอืกตั 2งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหวา่งวนัที� 25 พฤศจิกายน 2557 - วนัที� 31 มกราคม 2558 นั 2น พบวา่ไมมี่ผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลอืกตั 2งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที�
ครบกําหนดออกตามวาระในครั 2งนี 2 ด้วยเหตุนี 2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทซึ�งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้แตง่ตั 2งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระกลบัเข้า
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ดํารงตําแหนง่อีกครั 2งหนึ�ง เนื�องจากเป็นบคุคลที�มีคณุวฒุิและวฒุิภาวะ และสามารถให้คําเสนอแนะและข้อคิดเห็นที�ดี
ตอ่บริษัทเสมอมา 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ�งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการแต่งตั 2งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระกลบั
เข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง ทั 2งนี 2 ประวตัิของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษัท 
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้ บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื�นๆ รวมทั 2งข้อมูล
ความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับเสนอชื�อปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4 
 

หมายเหตุ: สําหรับวาระการเลือกตั 2งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น ดงันี 2  
1)    ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียงตามจํานวนหุ้นที�ตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 2งหมดตาม 1) เลือกตั 2งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 2งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั 2งในครั 2งนั 2น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั 2งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะ
พงึเลือกตั 2งในครั 2งนั 2น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี 2ขาด 
 

วาระที�  7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ 
และควรกําหนดให้มีการทบทวนทกุปี ซึ�งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ในระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและ
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทั 2งเพียงพอที�จะจงูใจและรักษากรรมการที�มีคณุภาพไว้กบับริษัท ซึ�งค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจําปี 2558 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนซึ�งได้มีการดําเนินการตามกระบวนการกลั�นกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน
กรรมการและเทียบเคียงกบับริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ในวงเงินเทา่กบัปี 2557 เป็นดงันี 2  
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีที�เสนอ) ปี 2557 
คา่ตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 
(อัตราเดมิ)  

เบี 2ยประชมุ  
(บาท/คน/ครั 2ง) 
(อัตราเดมิ) 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

เบี 2ยประชมุ 
(บาท/คน/ครั 2ง) 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
20,000 
15,000 

 
30,000 
20,000 

 
20,000 
15,000 

 
30,000 
20,000 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 
- กรรมการ 
 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 
10,000 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 
10,000 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง     
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- ประธาน 
- กรรมการ 

- 
- 

15,000 
10,000 

- 
- 

15,000 
10,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 
10,000 

 
- 
- 

 
15,000 
10,000 

(3) สิทธิประโยชน์อื�นๆ 
1. การประกันภยัความรับผิดชอบของกรรมการ

และเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. การประกนัภยัอบุตัเิหต/ุการเดนิทาง 

 
ทนุประกนั 100,000,000 บาท 

คา่เบี 2ยประกนัภยัทั 2ง 2 รูปแบบกําหนดให้มี
จํานวนวงเงินไมเ่กิน 400,000 บาท  

 
ทนุประกนั 100,000,000 บาท 

คา่เบี 2ยประกนัไม่เกิน  400,000 บาท 

(4) โบนัส ค่าเบี 5ยประกันภัยทางธุรกิจ 
ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื�น 

 

การจ่ายโบนัส ค่าเบี 2ยประกันภัยทางธุรกิจ 
ค่า ตอ บแ ทน พิ เ ศษ  แ ละ ค่า ตอ บแ ทน อื� น 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรร 
และเมื�อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน
ทกุรูปแบบแล้ว กําหนดให้มีจํานวนเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท  

การจ่ายโบนัส ค่าเบี 2ยประกันภัยทางธุรกิจ 
ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าตอบแทนอื�น 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
จดัสรร และเมื�อรวมค่าตอบแทนกรรมการ
ของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กําหนดให้มี
จํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000  บาท 

  
 

ทั 2งนี 2 กรรมการที�เป็นผู้บริหารจะไมม่ีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบี 2ยประชมุ สาํหรับการจ่ายคา่เบี 2ยประชมุ
จะจ่ายเป็นรายครั 2งเฉพาะครั 2งที�เข้าประชมุ 
  

อนึ�ง ในปี 2557 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน 3,030,000 บาท ซึ�งเป็นการจ่าย
โดยไมเ่กินหลกัเกณฑ์ข้างต้น ทั 2งนี 2ตามรายละเอียดที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 สิ�งที�สง่มาด้วย 3 
 

วาระที�  8 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงนิไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพนัล้าน
บาท) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อใช้เป็นทนุหมนุเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัททั 2งระยะสั 2นและระยะยาว ในวงเงินรวมของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้า
พนัล้านบาท) ทั 2งนี 2 เมื�อบริษัทมีความต้องการใช้เงินและภาวะด้านตลาดเงินเอื 2ออํานวย 
ความเห็นคณะกรรมการ เพื�อเพิ�มช่องทางการหาแหลง่เงินทนุและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทใน
การดําเนินธุรกิจ จึงเห็นควรอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึ�งไมเ่กิน 
5,000,000,000 บาท (ห้าพนัล้านบาท) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5 
 
 

วาระที�  9 พิจารณาอนุมัติการนําบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี� จาํกดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (“CE”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
76.67 ของทนุชําระแล้วของ CE มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตอ่ไปนี 2เรียกวา่ “ตลาดหลกัทรัพย์”) (Spin-off) ทั 2งนี 2 เพื�อให้ CE มีการดําเนินงานที�ชดัเจนแยก
ออกจากธุรกิจของบริษัทและเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสงูสดุ มีความยืดหยุ่นคลอ่งตวัในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ
มากขึ 2น ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที�แข็งแกร่งเพียงพอที�จะรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยเหตุนี 2 CE จะ
ดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,900,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฎตาม
สิ�งที�สง่มาด้วย 6 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ�งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการใน
ครั 2งนี 2เป็นรายการที�สมเหตสุมผลตอ่บริษัท โดยเป็นการเพิ�มความแข็งแกร่งให้กบั CE ให้มากขึ 2น เพิ�มความสามารถใน
การแขง่ขนัในธุรกิจของ CE รวมทั 2ง เพื�อให้ CE สามารถระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี 2 ยงัเป็น
การเพิ�มมลูคา่เงินลงทนุใน CE ของบริษัทให้มากขึ 2น จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการนํา
CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ประธานกรรมการบริหาร
มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามญัของ 
CE ให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้าเจรจา ตก
ลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั 2งดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าว ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการ
ดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
 

วาระที�  10 พิจารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จาํกัด ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท คิดเป็นร้อยละ25.00 ของจาํนวนหุ้นสามัญที�เสนอขาย (1,900,000,000 หุ้น)  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที� CE จะดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมมลูคา่หุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมทั 2งเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุนจํานวน 1,900,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้น
สามญัของ CE ลดลงจากร้อยละ 76.67 เหลอืร้อยละ 57.50 ของทนุจดทะเบียนแล้วจํานวน 760,000,000 บาท หรือ
สดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 เป็นผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจากสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออก
เสียงลดลงในสดัส่วนเดียวกันคือร้อยละ 25.00 อย่างไรก็ดี CE จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภาย
หลงัจาก IPO 
ดงันั 2น เพื�อลดผลกระทบที�เกิดขึ 2นดงักลา่วในระดบัหนึ�ง บริษัทจึงกําหนดสดัสว่นการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน
การจองซื 2อหุ้นสามญัของ CE จํานวนไมเ่กิน 475,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ของจํานวนหุ้นสามญัที�เสนอขาย (1,900,000,000 หุ้น) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเสนอและจัดสรรหุ้น
สามญัของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 
จํานวนไมเ่กิน 475,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามญัที�เสนอ
ขาย (1,900,000,000 หุ้น) และกําหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การกําหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุของ CE ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นดงักลา่ว (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียน
เพื�อรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั 2งดําเนินการต่างๆ อนั
จําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัดงักลา่ว  
 

วาระที� 11 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  ทั 2งนี 2 บริษัทได้มีมติกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัที� 5 
มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน          
วนัที� 6 มีนาคม 2558 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัและเวลาดงักลา่ว  
 

อนึ�ง เพื�อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดงักล่าวได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้
บคุคลอื�น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี 2  
ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 9 หรือสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ�ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 2งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.chowsteel.com 
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งตามที�ระบุไว้เท่านั 2น และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายใน         
วนัที� 2 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเข้า
ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย ทั 2งนี 2 ผู้ เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามที�กําหนดใน          
สิ�งที�สง่มาด้วย 8  มามอบตอ่ประธานที�ประชุมหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ สถานที�ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม โดยบริษัทจะ
เปิดรับเอกสารและหลกัฐานเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตั 2งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

( ดร.ปรัชญา  เปี� ยมสมบรูณ์ ) 
ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต ุ:  ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคูาํบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และเอกสารประกอบการประชมุในเว็บไซต์
ของบริษัทได้ที� www.chowsteel.com ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์/การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” และสามารถสง่คําถาม
เกี�ยวกบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ลว่งหน้าได้ที� ir@chowsteel.com  


