ที่

CHOW.219/2560
วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่ อ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่
แบบรายงานการเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
สารสนเทศเกี่ยวกับการนําบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
7. ข้ อบังคับของบริ ษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คําชี ้แจง เรื่ อง เอกสารและหลักฐานความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.
10. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 ในวัน ศุก ร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งวิค เตอร์ 3-4 วิค เตอร์ คลับ ชัน้ 2 เอฟวายไอ เซ็น เตอร์ 1 เลขที่
2525 เอฟวายไอ เซ็น เตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2559
ความเป็ นมา บริ ษั ทได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 8 เมษายน
2559 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ ส่งให้ กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.chowsteel.com) แล้ ว
ความเห็น คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ ถกู ต้ องให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว โดยบริษัทได้ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ตั ้งแต่วนั ที่ 21
เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 2
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจ ารณารั บ ทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2559
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 3
ความเห็ น คณะกร ร มการ เห็ น สมควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2559 ซึ่ งสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เนื่องจากเป็ นวาระเพือ่ ทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุม ตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
ความเป็ นมา เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็น คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว ซึง่ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
บริษัทและบริ ษัทย่อย
13,232
11,880
2,620
2,741
32.54*
0.04*

สินทรัพย์
หนี ้สิน
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

หน่วย:ล้ านบาท
บริษัท
6,444
5,142
1,469
1,798
31.54
0.04

*หมายเหตุ กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
โดยมี รายละเอียดตามที่ ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 3
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิจ ัด สรรกําไรสุท ธิส ําหรั บ ผลการดําเนิ น งานประจําปี 2559 เป็ นทุน สํารองตามกฎหมาย
และงดจ่ ายเงิน ปั น ผล
ความเป็ นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่า ร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด ทั ้งนี ้ การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความ
2

จําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 จํานวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านบริ ษัท
ย่อย โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
2554
2556
1. กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
193.00
103.11
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
800
800
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
0.10
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
0.10
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
80
80
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม
41.45%
77.59%
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ความเป็ นมา เพือ่ ให้ ไปเป็ นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ.43 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของบริษัทประจําทุกปี นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้ อง
จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิมทําหน้ าที่ครบ 5 รอบปี บญ
ั ชี
ั ชีติดต่อกัน
ติดต่อกันบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ประจําปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั ้งปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจด
ทะเบียนอืน่ ในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็ น คณะกร รมการ เห็ น ชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
1. แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
- นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2556-2559 รวม 4 ปี )
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- นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2551-2555 รวม 5 ปี )
แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชีมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บริ ษัทที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่อยสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงิน
รวม เป็ นเงินจํานวนไม่เกิ น 1,500,000 บาท (ลดลงจากปี 2559 เป็ นจํานวน 70,000 บาท) โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ปี 2559
ปี 2560
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีสําหรับปี
460,000 บาท 600,000 บาท 140,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
360,000 บาท 450,000 บาท
90,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปนุ่
300,000 บาท
(300,000) บาท
ค่าบริ การอืน่ (Non-audit fee)
รวม
1,120,000 บาท 1,050,000 บาท (70,000) บาท
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 21
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี ้
1. ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
2. นายนพปฏล เจสัน จิรสันต์
3. นายกณวรรธน์ อรัญ
4. นางสาวเมนไวคู

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริหาร

โดยบริ ษั ทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 31 มกราคม 2560 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
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คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนว
ทางการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ งกํ า หนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่ งใสไม่
ความเชี่ยวชาญ เป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ด่ างพร้ อย สามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิส ระ และให้ ค ณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน
พิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านที่จําเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทําหน้ าที่ประธานในที่
ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ค รบกํ าหนดออกตามวาระในการประชุม สามัญ ผู้ถือประจําปี 2560 ได้ พิจารณา
รายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัทเสนอจํานวน 4 คน ซึง่ เป็ นกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้ พจิ ารณา
คุณ สมบัติเป็ น รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมี ม ติเป็ น เอกฉัน ท์ ให้ เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้ แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ นายกณวรรธน์ อรัญ
และนางสาวคูเมนไว เนื่องจากเป็ นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท มี ภาวะผู้นํา มี วิสัยทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํ างานที่
โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และได้ ปฏิ บัติงานในตําแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดมา
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ครบกํ าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้ ห ารื อกัน อย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดที่ ได้ รับการเสนอ
รวมทัง้ พิ จารณาคุณ สมบัติ เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้มีคุณ สมบัติที่เหมาะสม จึงมี ม ติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 เลือกตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน ได้ แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ นายนพปฏล เจสัน
จิรสันติ์ นายกณวรรธน์ อรัญ และนางสาวคูเมนไว เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ
ทั ้งนี ้ กรรมการรายเดิมทั ้ง 4 คนข้ างต้ นไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วว่า ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ และนายกณวรรธน์ อรัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้
อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้ง เป็ นกรรมการที่ได้ นําประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
สําหรับประวัติ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้ อมูลการร่ วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยในรอบปี ที่ผ่ า นมา ข้ อมูลการถื อหุ้น ในบริ ษั ท ข้ อมูล การดํา รงตํ า แหน่ง กรรมการหรื อผู้บ ริ ห ารในบริ ษั ท จด
ทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั ้งข้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 4
คะแนนเสีย งสําหรั บ การอนุม ัต ิ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตังกรรมการหนึ
้
่ง (1)
คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดของตน เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับ
้
ง้ นัน้
เลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
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พิจ ารณาอนุม ัต กิ าํ หนดค่ าตอบแทนของกรรมการสําหรั บ ปี 2560
ความเป็ นมา ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของกรรมการ และควร
กํ า หนดให้ มี ก ารทบทวนทุก ปี ซึ่งค่ าตอบแทนดังกล่ า วจะอยู่ในระดับ ที่ เหมาะสมเที ย บเคี ย งได้ กับ ตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริษัทซึง่ ค่าตอบแทนกรรมการ
สํ า หรั บ ปี 2560ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค่ า ตอบแทนซึ่ ง ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การตามกระบวนการกลั่น กรองและพิ จ ารณาตามนโยบายการจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการและเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสม
ต่างๆ อย่างครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
และกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี 2559 ดังนี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(2) ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/ครัง้ การประชุม)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

20,000
15,000

20,000
15,000

30,000
20,000

30,000
20,000

15,000
10,000

15,000
10,000

15,000
10,000

15,000
10,000

15,000
10,000

15,000
10,000

15,000
10,000

-

(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
1. การประกันภัย D&O
2. การประกันภัยการเดินทาง

ทุนประกัน 100,000,000 บาท
ทุนประกัน 2,000,000 บาท
ค่าเบี ้ยประกันภัยทัง้ 2 รู ปแบบกําหนดให้ มีจํานวน
วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท
(4) โบนัส ค่าเบี ้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ ก ารจ่ า ย โบ นั ส ค่ าเบี ย้ ป ระกั น ภั ย ท างธุ ร กิ จ
และค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้จัดสรร และเมื่ อรวม
ค่ า ตอบแทนกรรมการของทุก คนทุ ก รู ป แบบแล้ ว
กําหนดให้ มีจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ เป็ นผู้บริ ห ารจะไม่มีสิทธิ ได้ รับ ค่าตอบแทนรายเดื อนและค่าเบีย้ ประชุมสําหรับ การจ่ายค่าเบีย้
ประชุมจะจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่เข้ าประชุม
ในปี 2559 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน 2,760,000 บาท ซึ่งเป็ นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น ทั ้งนี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 3
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม
วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท แบบมอบอํานาจทั่ว ไป (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท และการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนังสือ บริ ค ณห์ ส นธิข องบริษัท ข้ อ 4 เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
เพิ่ม ทุน จดทะเบียน
ความเป็ นมา เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และ/หรื อ เพื่อชําระคืนเงินกู้ของบริ ษัท บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวน
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 800,000,000 บาท เป็ นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอํานาจทั่วไป
ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ตามสั ด ส่ ว นที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นแต่ ล ะคนถื อ อยู่ (Rights Offering) และบุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 9 และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึง
ต้ องแก้ ไขเพิ่มหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. ดังต่อไปนี ้
เดิม

“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

800,000,000 บาท (แปดร้ อยล้ านบาท)
800,000,000 หุ้น (แปดร้ อยล้ านหุ้น)
1.00 บาท (หนึง่ บาท)
800,000,000 หุ้น
- หุ้น
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(แปดร้ อยล้ านหุ้น)
( - )

ใหม่

“ข้ อ 4

1,040,000,000 บาท (หนึง่ พันสี่สิบล้ านบาท)
1,040,000,000 หุ้น (หนึง่ พันสี่สิบล้ านหุ้น)
1.00 บาท (หนึง่ บาท)

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,040,000,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันสี่สิบล้ านหุ้น)
( - )

แบบรายงานการเพิม่ ทุน ปรากฎตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 5
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษั ท แบบ มอบ อํ า นาจทั่ ว ไป (General Mandate) จํ า นวน 240,000,000 บาท จากเดิ ม
800,000,000 บาท เป็ น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นดัง
รายละเอียดข้ างต้ น ทั ้งนี ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มี อํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติ มถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
คะแนนเสีย งสําหรั บ การอนุม ัต ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารจั ด สรร หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท แบบมอบอํ า นาจทั่ วไป (General Mandate)
จํานวนไม่ เ กิน 240,000,000 หุ้น มูล ค่ าตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท เสนอขายให้ ผ้ ูถ ือ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ ว นการถือ
หุ้น (Right Offering) จํานวนไม่ เ กิน 160,000,000 หุ้น และบุค คลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน
ไม่ เ กิน 80,000,000 หุ้น
ความเป็ นมา บริ ษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ อีกจํานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 800,000,000 บาท เป็ นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 8
ข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว เพื่อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้ องไม่เป็ นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาตํ่าตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดทําวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันกํ าหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กํากับตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ มี มติ ให้ นําเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท เพื่อพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอํานาจดังนี ้
- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้ กลุ่มบุคคลก่อน
หรื อให้ ทกุ กลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่
เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้ าเจรจาทํ าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ ดํ าเนิ น การต่ างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง
ติดต่อ และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และนําหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้ ว ทุนชําระแล้ วในส่วนที่เพิ่มขึ ้นจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน
กว่ า ร้ อยละ 30 ของทุ น ชํ า ระแล้ ว ณ วัน ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ ง เป็ นจํ า นวนหุ้ นไม่ เ กิ น
240,000,000 หุ้น หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนชําระแล้ วใน
ส่วนที่เพิ่มขึ ้นจะมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุนซึ่งเป็ น
จํานวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด
ตาม (2) ทุ น ชํ า ระแล้ วในส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ น้ จะมี จํ า นวนไม่ เกิ น ร้ อยละ10 ของทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว ณ วัน ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน ซึง่ เป็ นจํานวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ ถัดไป
หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ ถัดไปแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จํ านวนไม่ เกิ น 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอีย ดข้ างต้ น ทัง้ นี ้ การทํ า General
Mandate ข้ างต้ นจะมีส่วนช่วยทําให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิ จปกติและขยายธุรกิจ
ส่งเสริ มสภาพคล่อง และโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจ ารณาอนุม ตั กิ ารเพิ่ม ทุน ของบริษัท เชาว์ เอ็น เนอร์ ย่ ี จํากัด (มหาชน)
ความเป็ นมา ตามที่ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
(มหาชน) (CE) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท นําหุ้นของ CE เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติให้ CE เพิ่มทุนอีก 190,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 380,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
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จํานวน 760,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 1,520,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายให้ แก่ประชาชน จํานวน 285,000,000
หุ้น และ CE มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ CE เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น อี ก จํ า นวน
245,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
1,630,000,000 หุ้น มูล ค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท และมี ม ติ อ นุมัติ ให้ CE จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จํ านวน
490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ดังนี ้
(1) หุ้นสามัญใหม่จํานวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
(เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 285,000,000 หุ้น)
(2) หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 122,5000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด
(มหาชน) ตามสัดส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) (Preemptive Right) (เดิม ตามมติ ที่ป ระชุม AGM 2559 มี มติ อนุมัติ ให้ จัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน จํ านวนไม่ เกิ น
95,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้ กับประชาชนเป็ นครัง้ แรกของ CE เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ เข้ าลงทุนใน CE และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจากการที่
้
CE เหลือ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทใน CE ลดลงจากร้ อยละ 87.36 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
ร้ อยละ 61.10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
CE (คิดคํานวณจากการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรกของ CE) หรือลดลงเหลือร้ อยละ 26.26 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
CE (คิดคํานวณจากการ
เสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย CE)
การเพิ่มทุนของ CE ดังกล่าว ทําให้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทใน CE ลดลง ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นการจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มูล และการ
ปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
รายละเอียดของรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 6
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการใน
ครัง้ นี ้ เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งให้ กบั CE ให้ มากขึ ้น เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั ้ง เพือ่ ให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ยัง
เป็ นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริ ษัทให้ มากขึ ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น รวมถึงการมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทหรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้พิจารณา
กําหนดสัดส่วนการให้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้ รับจัดสรร
หุ้ นดั ง กล่ า ว (Record Date) และวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
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ของ CE ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัท รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้ กบั ผู้
ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้ สําเร็จลุลว่ ง
คะแนนเสียงสําหรั บ การอนุม ัต ิ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

เรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ มีมติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที่ 30
มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวัน ศุก ร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งวิค เตอร์ 3-4 วิค เตอร์ คลับ ชัน้ 2 เอฟวายไอ เซ็น เตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็น เตอร์ 1 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นตั ้งแต่เวลา 12.00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าวได้ ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้
ตามสิ่ง ที่ส่ งมาด้ ว ย 9 หรื อสามารถดาวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรื อแบบ ค. (แบบ ค ใช้
เฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั ง้ ให้ คั ส โตเดี ย นในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น) ได้ จาก
www.chowsteel.com โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านั ้น
ทั ้งนี ้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้
จัดเตรียมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : ผู้ถือ หุ้น สามารถเรี ย กดูคําบอกกล่าวเชิ ญ ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ าปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ทได้ ที่
www.chowsteel.com ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ /การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ล่วงหน้ าได้ ที่อีเมล ir@chowsteel.com

11

