ที

CHOW.163/2558
วันที 19 มีนาคม 2558

เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี 2 จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่ งมาด้ วย 1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดดูเอกสารแนบ)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 วันที 25 เมษายน 2557 (เอกสารประกอบวาระที 1)
รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที 2 และ 3)
ข้ อมูลเบื 2องต้ นของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชือกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ (เอกสาร
ประกอบวาระที 6)
5. รายละเอียดของหุ้นกู้ (เอกสารประกอบวาระที 8)
6. สารสนเทศเกียวกับการนํา บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอกสารประกอบวาระที 9)
7. ข้ อบังคับของบริ ษัททีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คําชี 2แจง เรื อง เอกสารและหลักฐานความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
10. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
11. แผนทีแสดงสถานทีจัดการประชุม
12. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2557 แบบรูปเล่ม

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี 2 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวันศุกร์ ที 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องจูเนียร์ บอลรู ม 2-3 ชัน2 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขมุ วิท
เลขที 30 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 10110 เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี 2
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557 ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึงประชุมเมือวันที 25
เมษายน 2557 แล้ ว เสร็ จ ภายใน 14 วันนับ แต่วันประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น และได้ ส่ง ให้ ก ระทรวงพาณิ ชย์ ภ ายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้ อมทังเผยแพร่
2
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.chowsteel.com) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึงจัดขึ 2นเมือวันที 25
เมษายน 2557 ซึงคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ ถูกต้ องให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
รับรองรายงานการประชุมครัง2 ดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี 2ตังแต่
2 วนั ที 12
พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิงทีส่งมาด้ วย 2

วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทได้ สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึ 2นในรอบปี
2557 ซึงปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 ตามสิงทีส่งมาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ
1

วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน5 สุด
วันที 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ซึงกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ 2นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 2นสุด วันที 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ซึงแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2557 ทีผ่านมา โดยสรุ ปสาระสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี ที
ผ่านมาได้ ดงั นี 2
รายการ

หน่วย:ล้ านบาท
2556
3,180.09
1,870.62
1,309.47
4,836.28
105.17
0.13

สินทรัพย์รวม
หนี 2สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพื
2 2นฐาน (บาทต่อหุ้น)

2557
4,728.33
3,349.72
1,378.61
4,156.14
47.34
0.06

โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมของรายงานประจําปี 2557 ซึงได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2ตามสิงทีส่งมาด้ วย 3
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่า ร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกําหนด
ทังนี
2 2 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ 2นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคตตามทีคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง2 คราวในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน2 และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
จากผลการดําเนินงานในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 43.19 ล้ านบาท โดยสัดส่วนโครงสร้ างเงินลงทุนและกระแสเงิน
สดของบริ ษัททําให้ บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพือเพิมศักยภาพในการบริ หารจัดการประกอบกับ
บริ ษัทแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพิมเติม จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
ประกอบการประจําปี 2557 โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล ตังแต่
2 ปี 2554-2557 เป็ นดังนี 2
รอบผลการดําเนินงาน
1. กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินบริ ษัท (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)

ปี 2554
193.00
800

2

ปี 2555
24.57
800

ปี 2556
103.11
800

ปี 2557
43.19
800

3. อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
2 2น (ล้ านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี

0.10
80.00
41.45%

-

0.10
80.00
77.59%

-

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิประจําปี 2557 และการงดจ่ายเงินปั นผล ดังนี 2
1. เห็นควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 จํานวน 2,159,727 บาท
2. เห็นควรอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 จากผลการดําเนินงานตังแต่
2 วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31
ธันวาคม 2557
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง5 ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้ เป็ นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง2
ทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ.43 ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทประจํ าทุกปี นอกจากนี 2 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีทีผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้ าทีครบ 5
รอบบัญชีติดต่อกันบริ ษัทจะแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีรายเดิมได้ เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยประจําปี 2558 โดยการแต่งตังครั
2 ง2 นี 2เป็ นรอบปี ที 8 ติดต่อกัน จากรอบปี บัญชี 2551-2558 เนืองจากมีความ
เชียวชาญในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม รวมทังปฏิ
2 บตั ิหน้ าทีในปี ทีผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
2 2 บริ ษัททีเป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามทีเสนอ มีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับ
บริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบ
บัญชี ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 2
1. อนุมตั ิแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 218
และ
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2556 - 2557 รวม 2 ปี )
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4334
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2551 - 2555 รวม 5 ปี )
โดยให้ คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
ทังนี
2 2 ผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีผลประโยชน์ใดๆ
ในบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัท ซึงอาจกระทบต่อความเป็ นอิสระของบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
3

2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558
คณะกรรมการบริ ษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท รายละเอียดเป็ นดังนี 2
รายละเอียด

ปี 2557 (หน่วย:บาท)
บริ ษัท
บริ ษัทย่อย
3 บริ ษัท

1.กลุม่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาว
ค่าสอบบัญชีสําหรับปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าสอบงบการเงินบริ ษัทย่อยในประเทศญีปุ่ น

440,000
300,000
160,000

455,000
360,000
200,000

1,090,000

รวมค่าสอบบัญชีธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาว
2.กลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้า
ค่าสอบบัญชีสําหรับปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีธุรกิจโรงไฟฟ้า
รวมค่ าสอบบัญชีทงั 5 สิน5 (1+2)
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100,000
60,000
-

ปี 2558 (หน่วย:บาท)
บริ ษัท
บริ ษัทย่อย
4 บริ ษัท

-

180,000
120,000
300,000
1,390,000

120,000
60,000
-

1,195,000
-

560,000
630,000
1,190,000
2,385,000

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง5 กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 21
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง2 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม โดยกรรมการทีจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนนันให้
2 ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
2 นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีจะออกตามวาระนี 2อาจได้ รับเลือกเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
2 2น 10 ท่าน กรรมการ 4 ท่าน ทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี นี 2 ได้ แก่
รายชือ
ตําแหน่ง
1. นายสงวนเกียรติa ลิวมโนมนต์
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวคู เมน ไว
กรรมการ กรรมการบริ หาร
4. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ทังนี
2 2 จากการทีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณา
เลือกตังเป็
2 นกรรมการของบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที 25 พฤศจิกายน 2557 - วันที 31 มกราคม 2558 นัน2 พบว่าไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใดเสนอรายชือบุคคลเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเลือกตังเป็
2 นกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระในครัง2 นี 2 ด้ วยเหตุนี 2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทซึงไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาแล้ วและเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตังกรรมการที
2
ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้ า
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ดํารงตําแหน่งอีกครัง2 หนึง เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ วุฒิและวุฒิภาวะ และสามารถให้ คําเสนอแนะและข้ อคิดเห็นทีดี
ต่อบริ ษัทเสมอมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการแต่งตังกรรมการที
2
ครบกําหนดออกตามวาระกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง ทังนี
2 2 ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริ ษัท
ข้ อ มูล การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้ บริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นและบริ ษั ท /กิ จ การอื นๆ รวมทัง2 ข้ อ มู ล
ความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชือปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4
หมายเหตุ: สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
2
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็ น ดังนี 2
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทัง2 หมดตาม 1) เลือกตัง2 บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง2 เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
2
ง2 นัน2 ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
2 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
2
ง2 นัน2 ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี 2ขาด
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พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และควรกําหนดให้ มีการทบทวนทุกปี ซึงค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
2 ยงพอทีจะจูงใจและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท ซึงค่าตอบแทนกรรมการ
ประจํ า ปี 2558 ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนซึงได้ มีการดําเนินการตามกระบวนการกลันกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและเทียบเคียงกับบริ ษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่าง
ครบถ้ ว นแล้ ว จึง เห็น ควรเสนอให้ ทีประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ กํ าหนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินเท่ากับปี 2557 เป็ นดังนี 2
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2558 (ปี ทีเสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี 2ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง2 )
(อัตราเดิม)
(อัตราเดิม)

(1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(2) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย 3 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
2. คณะกรรมการบริ หารความเสียง
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ปี 2557
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี 2ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง2 )

20,000
15,000

30,000
20,000

20,000
15,000

30,000
20,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

15,000
- ประธาน
10,000
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
15,000
- ประธาน
10,000
- กรรมการ
(3) สิทธิประโยชน์ อืนๆ
1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ
ทุนประกัน 100,000,000 บาท
และเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ค่าเบี 2ยประกันภัยทัง2 2 รู ปแบบกําหนดให้ มี
2. การประกันภัยอุบตั เิ หตุ/การเดินทาง
จํานวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท
(4) โบนัส ค่ าเบีย5 ประกันภัยทางธุรกิจ
การจ่ า ยโบนัส ค่ า เบี ย2 ประกั น ภั ย ทางธุ ร กิ จ
ค่ าตอบแทนพิเศษ และค่ าตอบแทนอืน
ค่ า ตอบแ ทนพิ เ ศษ แ ละค่ า ตอบแ ทนอื น
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้จดั สรร
และเมื อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน
ทุกรู ปแบบแล้ ว กํ าหนดให้ มีจํานวนเงินไม่เกิ น
5,000,000 บาท

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

ทุนประกัน 100,000,000 บาท
ค่าเบี 2ยประกันไม่เกิน 400,000 บาท
การจ่ายโบนัส ค่าเบี ย2 ประกันภัยทางธุรกิ จ
ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ และค่ า ตอบแทนอื น
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้
จัดสรร และเมื อรวมค่าตอบแทนกรรมการ
ของทุ ก คนทุ ก รู ป แบบแล้ ว กํ า หนดให้ มี
จํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทังนี
2 2 กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจะไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี 2ยประชุม สําหรับการจ่ายค่าเบี 2ยประชุม
จะจ่ายเป็ นรายครัง2 เฉพาะครัง2 ทีเข้ าประชุม
อนึง ในปี 2557 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน 3,030,000 บาท ซึงเป็ นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น ทังนี
2 2ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 สิงทีส่งมาด้ วย 3
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พิจารณาอนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงินไม่ เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้ าพันล้ าน
บาท)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทขอออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัททังระยะสั
2
นและระยะยาว
2
ในวงเงินรวมของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึงไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้ า
พันล้ านบาท) ทังนี
2 2 เมือบริ ษัทมีความต้ องการใช้ เงินและภาวะด้ านตลาดเงินเอื 2ออํานวย
ความเห็นคณะกรรมการ เพือเพิมช่องทางการหาแหล่งเงินทุนและเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษัทใน
การดําเนินธุรกิจ จึงเห็นควรอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท ในวงเงินรวมของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึงไม่เกิน
5,000,000,000 บาท (ห้ าพันล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 5

วาระที 9

พิจารณาอนุมตั ิการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“CE”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
76.67 ของทุนชําระแล้ วของ CE มีความประสงค์จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี 2เรี ยกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) (Spin-off) ทังนี
2 2 เพือให้ CE มีการดําเนินงานทีชัดเจนแยก
ออกจากธุรกิจของบริ ษัทและเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
มากขึน2 ตลอดจนมีฐานะทางการเงิ นทีแข็งแกร่ งเพียงพอทีจะรองรับการเติบโตในอนาคต ด้ วยเหตุนี 2 CE จะ
ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เสนอขายให้ แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฎตาม
สิงทีส่งมาด้ วย 6
6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการใน
ครัง2 นี 2เป็ นรายการทีสมเหตุสมผลต่อบริ ษัท โดยเป็ นการเพิมความแข็งแกร่งให้ กบั CE ให้ มากขึ 2น เพิมความสามารถใน
การแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทัง2 เพือให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี 2 ยังเป็ น
การเพิมมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริ ษัทให้ มากขึ 2น จึงได้ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการนํา
CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลทีประธานกรรมการบริ หาร
มอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของ
CE ให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) การเข้ าเจรจา ตก
ลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดํ
2 าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการ
ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
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พิจารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นของบริ ษัท
ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่ เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10
บาท คิดเป็ นร้ อยละ25.00 ของจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขาย (1,900,000,000 หุ้น)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามที CE จะดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.10 บาท
รวมทังเพิ
2 มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท จะส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้น
สามัญของ CE ลดลงจากร้ อยละ 76.67 เหลือร้ อยละ 57.50 ของทุนจดทะเบียนแล้ วจํานวน 760,000,000 บาท หรื อ
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 25.00 เป็ นผลให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออก
เสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้ อยละ 25.00 อย่างไรก็ดี CE จะยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทภาย
หลังจาก IPO
ดังนัน2 เพือลดผลกระทบทีเกิดขึ 2นดังกล่าวในระดับหนึง บริ ษัทจึงกําหนดสัดส่วนการให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทใน
การจองซื 2อหุ้นสามัญของ CE จํานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
ของจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขาย (1,900,000,000 หุ้น)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเสนอและจัดสรรหุ้น
สามัญของบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
จํานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอ
ขาย (1,900,000,000 หุ้น) และกําหนดให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลทีประธานกรรมการบริ หารมอบหมาย
เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) การกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิมทุนของ CE ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริ ษัท วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียน
เพือรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังดํ
2 าเนินการต่างๆ อัน
จําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว
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เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
2 2 บริ ษัทได้ มีมติกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันที 5
มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที 6 มีนาคม 2558
7

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันและเวลาดังกล่าว
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าวได้ ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอืน หรื อกรรมการอิสระ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี 2
ตามสิงทีส่งมาด้ วย 9 หรื อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) หรื อแบบ ค. (แบบ ค ใช้ เฉพาะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
2 Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.chowsteel.com
โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึงตามทีระบุไว้ เท่านัน2 และขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายใน
วันที 2 เมษายน 2558 โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์สําหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้ า
ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ทังนี
2 2 ผู้เข้ าร่ วมประชุมกรุ ณาเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานเพือแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม ตามทีกําหนดใน
สิงทีส่งมาด้ วย 8 มามอบต่อประธานทีประชุมหรื อผู้ทีประธานกําหนด ณ สถานทีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม โดยบริ ษัทจะ
เปิ ดรับเอกสารและหลักฐานเพือเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
2 เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูคาํ บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์
ของบริ ษัทได้ ที www.chowsteel.com ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคําถาม
เกียวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ล่วงหน้ าได้ ที ir@chowsteel.com
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