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ท่ี CHOW.219/2560 
 

วนัท่ี 5 เมษายน 2560 
 

เรื่ อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) 
 

สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 1.   แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
  2.   สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
  3.   รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมลู (CD-ROM) 

4.   ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
5.   แบบรายงานการเพ่ิมทนุ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)  
6.   สารสนเทศเก่ียวกบัการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง  
      ประเทศไทย หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
7.   ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.   คําชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
9.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. 
10. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ   

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 ในวันศุกร์  ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น . ณ ห้องวคิเตอร์  3-4 วคิเตอร์  คลับ ชัน้ 2 เอฟวายไอ  เซ ็นเตอร์  1 เลขท ี่ 
2525 เอฟวายไอ  เซ ็นเตอร์  1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระท ี่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2559  
 

 ความเป็นมา บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 
2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) แล้ว 

 

 ความเห ็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 8 
เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้ถกูต้องให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560
รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบันีต้ัง้แต่วนัท่ี 21 
เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตามสิ่งท ี่ส่งมาด้วย 2 

 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี่  2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 
   

  ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 3 

 

  ความเห ็นคณะกร รมการ  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิเน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มีการลงมต ิ

 

วาระท ี่  3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2559  
 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั  
 

                ความเห ็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ซึง่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัดงันี ้

  

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน       หน่วย:ล้านบาท 
 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท  
สินทรัพย์ 13,232 6,444 
หนีส้ิน 11,880 5,142 
รายได้จากการขายและบริการ 2,620 1,469 
รายได้รวม 2,741 1,798 
กําไรสําหรับปี  32.54* 31.54 
กําไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)  0.04* 0.04 

 

*หมายเหต ุกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2559  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีต้ามสิ่งท ี่ส่งมาด้วย 3 
 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี่  4  พิจารณาอนุมัต ิจัดสรรกําไรสุทธ ิส ําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงนิปันผล 

 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความ
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จําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป   
 

ความเห ็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 จํานวน 1,611,740 บาท เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 เน่ืองจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมนุเวียนผ่านบริษัท
ย่อย โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  2554  2556 
1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)   193.00 103.11 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  800 800 
3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
   - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)   

0.10  
- 

- 
0.10  

4. เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท)  80 80 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม  41.45% 77.59% 

                 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี่  5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 
 

ความเป็นมา เพ่ือให้ไปเป็นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ.43 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนด
คา่ตอบแทนของบริษัทประจําทกุปี นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง
จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนับริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจําปี 2560 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีได้
เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม   
 

ความเห ็นคณะกร รมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้
 

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2560  
- นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218  และ 

(เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2556-2559 รวม 4 ปี)  
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- นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2551-2555 รวม 5 ปี)  
 

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

บริษัทท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยสงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
  

2. อนุมัติค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงิน
รวม เป็นเงินจํานวนไม่เกิน 1,500,000 บาท (ลดลงจากปี 2559 เป็นจํานวน 70,000 บาท) โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

คา่สอบบญัชี ปี 2559  ปี 2560  
(ปีท่ีเสนอ) 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

คา่สอบบญัชีสําหรับปี  460,000 บาท 600,000 บาท 140,000 บาท 
คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 360,000 บาท 450,000 บาท  90,000 บาท 
คา่สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น  300,000 บาท - (300,000) บาท  
คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) - - - 
รวม   1,120,000 บาท  1,050,000 บาท  (70,000) บาท 

 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี่  6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 
กําหนดว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน ดงันี ้ 
 

1. ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2. นายนพปฏล เจสนั จิรสนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
3. นายกณวรรธน์ อรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
4. นางสาวเมนไวค ู กรรมการ กรรมการบริหาร 

 

โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 - วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว
ทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้
ความเช่ียวชาญ เป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานโปร่งใสไม่
ด่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านท่ีจําเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทําหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม และไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือประจําปี 2560 ได้พิจารณา
รายช่ือบคุคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจํานวน 4 คน ซึง่เป็นกรรมการเดิมท่ีครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณา
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ นายนพปฏล เจสนั จิรสนัติ์ นายกณวรรธน์ อรัญ 
และนางสาวคเูมนไว  เน่ืองจากเป็นว่าเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้ นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ี
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา 
 

ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทัง้หมดท่ีได้รับการเสนอ 
รวมทัง้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม จึงมีมติ
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 เลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ นายนพปฏล เจสนั 
จิรสนัต์ิ นายกณวรรธน์ อรัญ และนางสาวคเูมนไว เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ 
 

ทัง้นี ้กรรมการรายเดิมทัง้ 4 คนข้างต้นไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่า ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ 
นายนพปฏล เจสนั จิรสนัติ์ และนายกณวรรธน์ อรัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ เป็นกรรมการท่ีได้นําประสบการณ์ ความรู้ และความ
เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
 

สําหรับประวติั ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมลูการร่วมประชมุคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้ นในบริษัท ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้ บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 4 
 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือในการเลือกตัง้กรรมการหน่ึง (1) 
คน โดยผู้ ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดของตน เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 



 

6 
 

 

วาระท ี่  7 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรับปี 2560 
 

ความเป็นมา ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และควร
กําหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัทซึง่ค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี2560ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว  
 

ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและเทียบเคียงกบับริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนัตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสม
ตา่งๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติักําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
และกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง่เท่ากบัปี 2559 ดงันี ้
 

องค์ประกอบคา่ตอบแทน ปี 2560  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559 

(1)  ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)  
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

20,000 
15,000 

 
 

20,000 
15,000 

(2)  ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้การประชมุ)  
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
- ประธานสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกํากบัดแูลกิจการ 
- กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 
 

30,000 
20,000 

 
15,000 
10,000 

 
15,000 
10,000 

 
15,000 
10,000 

 
15,000 
10,000 

 
 

30,000 
20,000 

 
15,000 
10,000 

 
15,000 
10,000 

 
15,000 
10,000 

 
- 
- 
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(3) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
1. การประกนัภยั D&O 
2. การประกนัภยัการเดินทาง 

 
ทนุประกนั 100,000,000 บาท 
ทนุประกนั 2,000,000 บาท  
ค่าเบีย้ประกันภัยทัง้ 2 รูปแบบกําหนดให้มีจํานวน
วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท  

(4) โบนสั ค่าเบีย้ประกนัภยัทางธุรกิจ คา่ตอบแทนพิเศษ 
และค่าตอบแทนอื่น 

 

การจ่ าย โบนั ส  ค่ า เบี ย้ ป ระกันภั ยทางธุ ร กิ จ 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ จัดสรร และเม่ือรวม
ค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว 
กําหนดให้มีจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  

  

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมสําหรับการจ่ายค่าเบีย้
ประชมุจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าประชมุ 
  

ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน  2,760,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่าย
โดยไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2559 สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 3 
 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 
 

วาระท ี่ 8 พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิ่มท ุนจดทะเบียนของบริษัท  แบบมอบอ ํานาจท ั่ วไป  (General Mandate) จํานวน 
240,000,000 บาท   และการแก้ไขเพ ิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธ ิของบริษัท  ข้อ  4 เพ ื่อให้สอดคล้องกับการ
เพ ิ่มท ุนจดทะเบียน    

 

ความเป็นมา เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพ่ือชําระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทนุของบริษัท จํานวน 
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 800,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือจัดสรรแบบมอบอํานาจทั่วไป
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระท่ี 9 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึง
ต้องแก้ไขเพ่ิมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงัตอ่ไปนี ้ 

      
เดมิ “ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) 

  แบง่ออกเป็น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 
  มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแบง่ออกเป็น    
  หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (   -    ) 
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ใหม่ “ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท (หนึง่พนัสี่สิบล้านบาท) 
  แบง่ออกเป็น 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสี่สิบล้านหุ้น) 
  มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแบง่ออกเป็น    
  หุ้นสามญั 1,040,000,000 หุ้น (หนึง่พนัสี่สิบล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (   -    ) 

 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ ปรากฎตามสิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 5 
 

ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบ ริษั ท  แบบมอบ อํานาจทั่ ว ไป  (General Mandate) จํ านวน  240,000,000 บาท  จากเดิม 
800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดัง
รายละเอียดข้างต้น  ทัง้นี ้ ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน  
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต  ิคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี่ 9 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ ิ่มทุนของบริษัท  แบบมอบอ ํานาจทั่ วไป  (General Mandate) 
จํานวนไม่เกิน  240,000,000 หุ้น  มูลค่าตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท  เสนอขายให้ผู้ถ ือห ุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือ
ห ุ้น  (Right Offering) จํานวนไม่เกิน  160,000,000 หุ้น  และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน
ไม่เกนิ 80,000,000 หุ้น    

 

ความเป็นมา บริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ อีกจํานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 800,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป 
(General Mandate) จํานวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 8 
ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  
(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว เพ่ือ

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยราคาท่ีเสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาต่ําตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี กจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจํากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกวา่เจ็ดทําวนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทําการติดต่อกนั 
ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะ
กํากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ.2546 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เพ่ือพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจดงันี ้ 
- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบคุคลก่อน 

หรือให้ทกุกลุ่มบคุคลรวมกนัในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ี
เสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

- เข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

- ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึง
ติดต่อ และย่ืนคําขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 

เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ โดยวิธีการท่ี (1) และ (2) แล้ว ทนุชําระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จะมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน
กว่าร้อยละ  30 ของทุนชําระแล้ว ณ  วัน ท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน  ซึ่งเป็นจํานวนหุ้ นไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทนุชําระแล้วใน
ส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จํานวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบคุคลในวงจํากดั
ตาม (2) ทุนชําระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จะมี จํานวนไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ  วันท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทนุ ซึง่เป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น 
 

การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้ถัดไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้ถดัไปแล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน  
 

ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุของบริษัท แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบคุคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้การทํา General 
Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ 
ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ  
 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี่ 10 พจิารณาอนุมตักิารเพ ิ่มท ุนของบริษัท  เชาว์ เอ ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน)   
ความเป็นมา ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 และท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด 
(มหาชน) (CE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นําหุ้นของ CE เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และมีมติให้ CE เพ่ิมทนุอีก 190,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 380,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
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จํานวน 760,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,520,000,000 หุ้ น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชน จํานวน 285,000,000 
หุ้น และ CE มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าว 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี  2/2560 ของบริษัทฯ  จึงมีมติอนุมัติให้  CE เพ่ิมทุนจดทะเบียน  อีกจํานวน 
245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 815,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
1,630,000,000  หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 
490,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดงันี ้
(1) หุ้นสามัญใหม่จํานวน 367,500,000 หุ้ น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

(เดิม ตามมติท่ีประชมุ AGM 2559 มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 285,000,000 หุ้น) 
(2) หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวน 122,5000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั 

(มหาชน)  ตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จํากัด (มหาชน) (Pre-
emptive Right) (เดิม ตามมติท่ีประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 
95,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครัง้แรกของ CE เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทนุใน CE และช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากการท่ี
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ  CE เหลือ
ร้อยละ 61.10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ CE  (คิดคํานวณจากการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็น
ครัง้แรกของ CE) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ CE (คิดคํานวณจากการ
เสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรกและผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดย CE)  

 

การเพิ่มทุนของ CE ดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ
ทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 
รายละเอียดของรายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ปรากฏตามสิ่งท ี่ส่งมาด้วย 6 
 

ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการใน
ครัง้นี ้เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลตอ่บริษัท โดยเป็นการเพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบั CE ให้มากขึน้ เพ่ิมความสามารถ
ในการแขง่ขนัในธุรกิจของ CE รวมทัง้ เพ่ือให้ CE สามารถระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยงั
เป็นการเพ่ิมมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึน้ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดสดัสว่นการให้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจดัสรร
หุ้ นดังกล่าว  (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือ  ผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา  225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน
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ของ CE ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท รวมถึงการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของ CE ให้กบัผู้
ถือหุ้นของบริษัทดงักล่าวให้สําเร็จลลุว่ง 
 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต  ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี่ 11 เรื่ องอ ื่น ๆ  (ถ้าม)ี 
  ทัง้นี ้บริษัทได้มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 30 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ท ี่  21 เมษายน  2560 
เวลา 14.00 น . ณ ห้องวิคเตอร์  3-4 วิคเตอร์  คลับ  ชัน้  2 เอฟวายไอ  เซ ็นเตอร์  1 เลขท ี่  2525 เอฟวายไอ  เซ ็นเตอร์  1 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.00 น.   

  

 อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุดงักล่าวได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉนัทะให้
บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี ้ 
ตามสิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใช้
เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ) ได้จาก 
www.chowsteel.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

 

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้
จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

( ดร.ปรัชญา  เป่ียมสมบรูณ์ ) 
ประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูคําบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ท่ี 
www.chowsteel.com ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์/การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น” และสามารถส่งคําถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 ลว่งหน้าได้ท่ีอีเมล ir@chowsteel.com  


