เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
สารสนเทศการนาบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
คาชี้แจงวิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนามาแสดงในวัน
ประชุม
10. ข้อบังคับของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการ
ออกเสียงลงคะแนน
11. แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) กาหนดให้จดั ประชุม สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท
เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุม วิท 19 (วัฒ นา) ถนนสุขุม วิท แขวงคลองเตยหนื อ เขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อ
พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งได้จดั ให้มขี ้นึ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.chowsteel.com)แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็น ว่าได้ม ีการบันทึก รายงานไว้ถูกต้องให้ท่ีป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว โดยบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ฉบับนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2560 ซึง่ ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2560 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

1

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดาเนินงาน
ของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
การลงมติ วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับ ปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน ซึง่ กาหนดให้บริษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และจัดให้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ซึง่ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
2560
บริษทั และ
บริษทั
บริษทั ย่อย
สินทรัพย์รวม
12,565.45
4,175.39
หนี้สนิ รวม
11,039.70
2,971.09
รายได้จากการขายและให้บริการ
3,676.01
2,264.55
รายได้รวม
4,222.48
2,423.14
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี *
256.15
(102.36)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )*
0.32
(0.13)
*หมายเหตุ กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี สว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

2559
บริษทั และ
บริษทั
บริษทั ย่อย
13,232.35 6,443.50
11,880.22 5,142.76
2,619.84
1,468.72
2,741.32
1,798.11
32.54
31.54
0.04
0.04

(หน่วย:ล้านบาท)
2558
บริษทั และ
บริษทั
บริษทั ย่อย
8,092.36 5,212.60
6,780.02 3,942.40
2,171.46 1,208.49
2,369.06 1,512.67
(110.42)
(81.55)
(0.14)
(0.10)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผล
การดาเนิ นงานประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษทั กาหนด ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคตตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท เห็ น สมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวในเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลกาไรสมควร
พอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
2

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุน
สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 102,359,752 บาท
โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ่ี า่ นมา ดังนี้
รายละเอียด
1. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
2. กาไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษทั (ล้านบาท)
3. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2560
800
(102.36)
(0.13)
-

ปี 2559
800
31.54
0.04
-

ปี 2558
800
(81.55)
(0.10)
-

ปี 2557
800
43.19
0.05
-

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
800
800
800
103.11 24.57 193.0
0.13
0.03
0.32
0.10
0.10
80.0
80.0
77.59
41.45

การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ไปเป็ นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้ม ีการแก้ไข
เพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ.43 ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้น แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั ประจาทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้บริษทั จดทะเบียน
ต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชีหากผู้สอบบัญ ชีรายเดิม ปฏิบตั ิหน้ าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน และในกรณีท่ผี ูส้ อบบัญชีรายเดิมทาหน้าที่
ครบ 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันบริษทั จะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อยประจาปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด มีค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างไรก็ดี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 218 สังกัดบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
ได้ป ฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกันจากรอบปี บญ
ั ชี 2556-2560 จึงพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีรว่ มกันเพิม่ เติม
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด และบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีร่วมกันของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ดังนี้
1. อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
1.) นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4334
สังกัดบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
(เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประจาปี 2551-2555 รวม 5 ปี )
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2.) นายจุมพฎ ไพรรัตนากร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645
สังกัดบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย)
3.) นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125
สังกัดบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย)
4.) นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599
สังกัดบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย)
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีมคี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
บริษทั ที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษทั ย่อยสังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
2. อนุมตั ใิ ห้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นเงิน 1,050,000 บาท (เท่ากับปี 2560) ดังนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2561
(ปี ทเ่ี สนอ)
600,000 บาท
450,000 บาท
1,050,000 บาท

ค่าสอบบัญชีสาหรับปี
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
รวม

ปี 2560
600,000 บาท
450,000 บาท
1,050,000 บาท

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
-

การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 21 กาหนดว่าใน
การประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2561 มีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
(1) นายสงวนเกียรติ ลิว่ มโนมนต์
(2) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

(3) นางศรุตา ชิน

ตาแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการบริห ารความเสี่ย ง, กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ, กรรมการบริหาร
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โดยบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มผี ูถ้ อื หุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนว
ทางการพิจารณาสรรหาบุ ค คลเป็ น กรรมการที่ได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ท่เี หมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณ วุฒ ิ มี
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญ เป็ นผูท้ ่มี ภี าวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทางาน
โปร่งใสไม่ด่างพร้อ ย สามารถแสดงความคิด เห็น อย่างเป็ น อิส ระ และให้ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ น ต้องมีหรือ
ยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม ทาหน้าทีป่ ระธานในที่
ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุ มสามัญผู้ถอื ประจาปี 2561 ได้พจิ ารณา
รายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจานวน 3 คน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัตเิ ป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิว่ มโนมนต์ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางศรุ
ตา ชิน เนื่องจากเป็ นว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย และได้ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การเสนอ รวมทัง้ พิจารณาคุณสมบัตเิ ป็ น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เลือกตัง้ กรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิว่ มโนมนต์ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางศรุตา ชิน
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ
ทัง้ นี้ กรรมการรายเดิมทัง้ 3 คนข้างต้นไม่มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
สาหรับประวัติ ระยะเวลาทีเ่ คยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยในรอบปี ท่ผี ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษทั ข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั จด
ทะเบียนและบริษทั /กิจการอื่นๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
การลงมติ ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือในการเลือกตัง้ กรรมการหนึ่ง(1)คน โดยผูถ้ อื หุน้ จะใช้
คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดของตน เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รบั เลือกเป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกาหนดให้มกี าร
ทบทวนทุกปี ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
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รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพไว้กบั บริษทั ซึง่ ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ได้ม ี
การด าเนิ น การตามกระบวนการกลันกรองและพิ
่
จ ารณาตามนโยบายการจ่ า ยค่ าตอบแทนกรรมการและ
เทียบเคียงกับบริษทั ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุด
ย่อยสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี 2560 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2561
(อัตราทีเ่ สนอ)

ปี 2560
(อัตราเดิม)

1. ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบีย้ ประชุม

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

คณะกรรมการบริษทั
- ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

20,000
30,000

15,000
20,000

20,000
30,000

15,000
20,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

2. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
- ประกันภัยความรับผิดสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่
- ประกันภัยการเดินทาง

-ทุนประกัน 100,000,000 บาท
-ทุนประกัน 2,000,000 บาท

-ทุนประกัน 100,000,000 บาท
-ทุนประกัน 2,000,000 บาท

ค่าเบีย้ ประกันทัง้ สองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท
3. โบนัส ค่าเบีย้ ประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ
และค่าตอบแทนอื่น

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และ
ค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูจ้ ดั สรร และ
เมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กาหนดให้
มีจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทัง้ นี้ กรรมการที่เป็ นผู้บริหารจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่ าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสาหรับการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมจะจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม

6

ในปี 2560 ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็ นจานวนเงิน 2,640,000 บาท ซึง่ เป็ นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2560 สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน
240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่ มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้บริษัท มีเงินทุ นเพิ่ม เติม สาหรับการดาเนิ นกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือ เพื่อ ช าระคืน เงิน กู้ข องบริษัท บริษั ท จึงมีค วามประสงค์ท่ีจ ะเพิ่ม ทุ น ของบริษัท จ านวน
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 800,000,000 บาท เป็ นจานวน 1,040,000,000 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอานาจ
ทัวไปให้
่
แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนที่ผถู้ อื หุน้ แต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 9 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จึง
ต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิม

ใหม่

“ข้อ 4

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)
800,000,000 หุน้
(แปดร้อยล้านหุน้ )
1.00 บาท (หนึ่งบาท)

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,040,000,000 บาท (หนึ่งพันสีส่ บิ ล้านบาท)
1,040,000,000 หุน้
(หนึ่งพันสีส่ บิ ล้านหุน้ )
1.00 บาท (หนึ่งบาท)

800,000,000 หุน้
- หุน้

1,040,000,000 หุน้
- หุน้

(แปดร้อยล้านหุน้ )
( - )

(หนึ่งพันสีส่ บิ ล้านหุน้ )
( - )

แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็ น 1,040,000,000
บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี้ ให้บุคคล
ที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบีย นแก้ไ ขหนั งสือ บริค ณห์ส นธิท่ีก รมพัฒ นาธุ รกิจ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General Mandate)
จานวนไม่เกิ น 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เสนอขายให้ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือ
หุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่ เ กิ น 160,000,000 หุ้ น และบุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement)
จานวนไม่เกิ น 80,000,000 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษั ท จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ฯ อีก จ านวน 240,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิม จ านวน
800,000,000 บาท เป็ น จานวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) จานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในวาระที่
8 ข้างต้น โดยบริษทั จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 160,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว
เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็ นการเสนอ
ขายหุน้ ในราคาต่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุ ญาต
ให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ทาวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
สิบห้า(15)วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะก ากับ ตลาดทุ น เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่เกี่ย วโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท มีม ติให้ น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ของบริษัท เพื่อ พิจ ารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจดังนี้
- พิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุม่ บุคคลก่อน
หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วน
การจองซือ้ วันและเวลาทีเ่ สนอขาย และเงือ่ นไขอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
- เข้าเจรจาทาความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนิ นการต่างๆ อัน
เกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
- ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ซึง่ รวมถึง
ติดต่อ และยื่นคาขออนุ ญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และนา
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน โดยวิธกี ารที่ (1) และ (2) แล้วทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิม่ ขึน้ จะมีจานวนรวมกันไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็ นจานวนหุ้นไม่เกิน
240,000,000 หุน้ หากจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยวิธกี ารเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ รายเดิมตาม (1) ทุนชาระแล้ว
ในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิม่ ทุนซึ่ง
เป็ นจานวนหุน้ ไม่เกิน 160,000,000 หุน้ และหากจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยวิธกี ารเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลใน
วงจากัดตาม (2) ทุนชาระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมีจานวนไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุนซึง่ เป็ นจานวนหุน้ ไม่เกิน 80,000,000 หุน้
การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป
หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไปแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เสนอขายให้
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุค คลในวงจากัด
(Private Placement) จานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี้ การทา General Mandate
ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทาให้บ ริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริม
สภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิ จารณาอนุ ม ตั ิ การน าบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
(CEPL) ซึ่งเป็ น บริษัท ย่อยของบริษัท น าหุ้น ของCEPLเข้าจดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้ CEPL
เพิม่ ทุนจดทะเบียน อีกจานวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 490,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน 570,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบีย นใหม่ จ านวน
815,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,630,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และมีมติอนุ มตั ิ
ให้ CEPL จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 490,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
(1) หุน้ สามัญใหม่จานวน 367,500,000 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
(2) หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 122,5000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน)
(Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกของ CEPL
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ได้เข้าลงทุนใน CEPL และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผูถ้ อื หุ้นของ
บริษทั จากการที่สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษทั ใน CEPL ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ CEPLเหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของCEPL (คิดคานวณจากการ
เสนอขายหุ้นให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกของ CEPL) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุน้ ที่จาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของCEPL (คิดคานวณจากการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
โดยCEPL)
การเพิม่ ทุนของCEPLดังกล่าว ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในCEP ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็ นการจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 รายละเอียดของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้ เป็ นรายการที่
สมเหตุสมผลต่อบริษทั โดยเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั CEPLให้มากขึน้ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
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ในธุรกิจของCEPLรวมทัง้ เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็ น
การเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนในCEPLของบริษทั ให้มากขึน้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั นาหุน้ เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี
จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอีย ดข้างต้น รวมถึง การมอบหมายให้ค ณะกรรมการของบริษัท หรือ บุ ค คลที่
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดสัดส่วนการให้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ดังกล่าว(Record Date)เงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของCEPLให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท รวมถึงการดาเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของCEPLให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวให้สาเร็จลุลว่ ง
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 37
วัตถุประสงค์และเหตุผล
การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในครัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเห็น สมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 37 เดิมทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่(4)เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุม วิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ งและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า(45)วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อ
กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอีน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45)วันนับ
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 39 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ”
การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(่ 3/4)ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการโดยได้ป ระกาศในเว็บ ไซต์ ข องบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทัง้ แจ้ง ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน้ บริษทั
ขอเรียนว่าไม่มผี ู้ถอื หุน้ เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการตาม
หลักเกณฑ์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั จะเชิญผูแ้ ทนจากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายทาหน้าทีด่ แู ลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลทีด่ เี พื่อให้เป็ นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้น (Record Date) ที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2561
ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) ประจาปี
2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.chowsteel.com)
ในหัวข้อข้อมูลสาหรับผูถ้ อื หุน้ หรือหัวข้อ Shareholder Information ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามทีต่ อ้ งการให้บริษทั ชีแ้ จงใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ท่ี Email address: info@chowsteel.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0 2033 0909
จึงเรียนมาเพือ่ กรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนในการ
เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้น บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รบั มอบฉันทะนา
หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ น
ต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ
สานักงานเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 0 2355 0901-8
โทรสาร 0 2355 0909
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