หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1
เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัทของดแจกของที่ระลึกสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
1

2

ที่

CHOW.219/2560
วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

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

แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
แบบรายงานการเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
สารสนเทศเกี่ยวกับการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่
2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ความเป็ นมา บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 21
เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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3

วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559
ความเป็ นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ความเห็น คณะกรรมการ เห็ น สมควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2559 ซึ่ ง สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
บริษัทและบริษัท
ย่อย
13,232
11,880
2,620
2,741
32.54*
0.04*

สินทรัพย์
หนี้สิน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

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

*หมายเหตุ กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และงดจ่ ายเงินปั นผล
ความเป็ นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การ

4

2

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความ
จําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 จํานวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัท
ย่อย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2554
2556
1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
193.00
103.11
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
800
800
3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น)
0.10
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
0.10
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
80
80
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม
41.45%
77.59%
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ความเป็ นมา เพื่อให้ไปเป็นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของบริษัทประจําทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้ อ งจั ดให้มี ก ารหมุ น เวีย นผู้ สอบบัญ ชีห ากผู้ส อบบั ญ ชี ร ายเดิม ปฏิบั ติ ห น้า ที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบ
5 รอบปีบัญชีติดต่อกันบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจําปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้
เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็น คณะกรรมการ เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้
1.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
- นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 218
และ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2556-2559 รวม 4 ปี)
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- นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4334
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2551-2555 รวม 5 ปี)
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บริษัทที่เป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
2.อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงิน
รวม เป็นเงินจํานวนไม่เกิน 1,500,000 บาท (ลดลงจากปี 2559 เป็นจํานวน 70,000 บาท) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559
ปี 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีสําหรับปี
460,000 บาท 600,000 บาท 140,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
360,000 บาท 450,000 บาท
90,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น
300,000 บาท
(300,000) บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
รวม
1,120,000 บาท 1,050,000 บาท (70,000) บาท
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้
1.ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
2.นายนพปฏล เจสัน จิรสันต์
3.นายกณวรรธน์ อรัญ
4.นางสาวเมนไวคู

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริหาร

โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว
ทางการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง กํ า หนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่งใสไม่
ด่า งพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่า งเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2560 ได้พิจารณา
รายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจํานวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณา
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ นายกณวรรธน์ อรัญ
และนางสาวคูเมนไว เนื่องจากเป็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ
รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพปฏล เจสัน
จิรสันติ์ นายกณวรรธน์ อรัญ และนางสาวคูเมนไว เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ และนายกณวรรธน์ อรัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นกรรมการที่ได้นําประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
สําหรับประวัติ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อ มูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อ มูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1)
คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนของกรรมการสําหรั บปี 2560
ความเป็ นมา ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควร
กํา หนดให้ มี ก ารทบทวนทุ ก ปี ซึ่ งค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วจะอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมเที ย บเคี ย งได้ กับ ตลาดและ
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น รวมทั้ ง เพี ย งพอที่ จ ะจู ง ใจและรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพไว้ กั บ บริ ษั ท ซึ่ ง ค่ า ตอบแทน
กรรมการสําหรับปี2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค่ า ตอบแทนซึ่ ง ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การตามกระบวนการกลั่ น กรองและพิ จ ารณาตามนโยบายการจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนกรรมการและเที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท ในธุ ร กิ จ ประเภทและขนาดเดี ย วกั น ตลอดจนคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559
ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(2) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการประชุม)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธานกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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ปี 2560
(ปีที่เสนอ)

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
ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกําหนดให้มีจํานวน
วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท
(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ การจ่ า ยโบนั ส ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ทางธุ ร กิ จ
และค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวม
ค่ า ตอบแทนกรรมการของทุ ก คนทุ ก รู ป แบบแล้ ว
กําหนดให้มีจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสําหรับการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม
ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน 2,760,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเป็ นมา เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 800,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอํานาจทั่วไป
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนถื อ อยู่ (Rights Offering) และบุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 9 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึง
ต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิม

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)
800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น)
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
800,000,000 หุ้น
- หุ้น

หุ้นบุรมิ สิทธิ
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(แปดร้อยล้านหุ้น)
( - )
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ใหม่

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,040,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านบาท)
1,040,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
1.00 บาท (หนึง่ บาท)
1,040,000,000 หุ้น
- หุน้

(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
( - )

แบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษั ท แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป (General Mandate) จํ า นวน 240,000,000 บาท จากเดิ ม
800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดัง
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจ ารณาอนุ มั ติก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น ของบริ ษั ท แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป (Genera Mandate)
จํานวนไม่ เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ าตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เสนอขายให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุ้น (Right Offering) จํานวนไม่ เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน
ไม่ เกิน 80,000,000 หุ้น
ความเป็ นมา บริษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจํานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 800,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) จํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 8
ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้น
ในราคาต่ําตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดทําวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการ
ติ ดต่อ กัน ก่ อ นวัน กํา หนดราคาเสนอขายหุ้น และบุ คคลดั งกล่า วจะต้ อ งไม่ เป็นบุ คคลที่ เกี่ยวโยงกั น ตาม
ประกาศคณะกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ทั้งนี้ คณะกรรมการ มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจดังนี้
- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน
หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่
เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้ า เจรจาทํ าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆที่เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ง ดํ าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง
ติดต่อ และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้ว ทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน
กว่ า ร้ อ ยละ 30 ของทุ น ชํ า ระแล้ ว ณ วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น ซึ่ ง เป็ น จํ า นวนหุ้ น ไม่ เ กิ น
240,000,000 หุ้น หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนชําระแล้วใน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จํานวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด
ตาม (2) ทุ น ชํ า ระแล้ ว ในส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะมี จํ า นวนไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ10 ของทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว ณ วั น ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป
หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1
บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทํา General
Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ
ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จํากัด (มหาชน)
ความเป็ นมา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
(มหาชน) (CE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นําหุ้นของ CE เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติให้ CE เพิ่มทุนอีก 190,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 380,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
9
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จํานวน 760,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,520,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชน จํานวน 285,000,000
หุ้น และ CE มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั้ ง 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 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
(1) หุ้นสามัญใหม่จํานวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
(เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 285,000,000 หุ้น)
(2) หุ้น สามัญ เพิ่มทุนจํานวน 122,5000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แ ก่ผู้ถือ หุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
(Pre-emptive Right) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
95,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CE และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE เหลือ
ร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคํานวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
เป็นครั้งแรกของ CE) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคํานวณจาก
การเสนอขายหุ้นให้กบั ประชาชนเป็นครั้งแรกและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย CE)
การเพิ่มทุนของ CE ดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
รายละเอียดของรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการใน
ครั้งนี้ เป็นรายการที่ สมเหตุสมผลต่อ บริษัท โดยเป็นการเพิ่ มความแข็งแกร่ง ให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ตาม
รายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็น
ผู้พิจารณากําหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
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ของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สําเร็จลุล่วง
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ทั้งนี้ บริษัทได้มีมติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที่ 30
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใช้
เฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย นในประเทศไทยเป็ น ผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น ) ได้ จ าก
www.chowsteel.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้
จัดเตรียมอากรแสตมป์สาํ หรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคําบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่
www.chowsteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@chowsteel.com
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 8 เมษายน 2559
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ของ
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ
แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 10110
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 67 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 520,004,101 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจํานวน
55 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 102,911,788 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
จํานวน 122 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 622,915,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8645 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และได้แนะนํากรรมการซึ่งมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 7 คน (จากจํานวน 10 คน)
1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ กรรมอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. คุณสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์
กรรมการ
5. คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. คุณศรุตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ
7. คุณคู เมน ไว
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 คน (จากจํานวน 10 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
3. คุณนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
คณะผู้บริหาร จํานวน 2 คน
1. คุณศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
2. คุณณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ผู้เข้ าร่ วมประชุมสมทบ จํานวน 2 คน
1. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด

2. คุณสาธิมา จินตนเสรี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสาธิมา จินตนเสรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย
จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ใช้
สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การ
ตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร และผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ
ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ
1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง บัตรลงคะแนนเสียงมีจํานวน 10 ใบ ประกอบด้วยวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 มี
จํานวน 3 ใบ แบ่งเป็น 6.1, 6.2, และ 6.3, วาระที่ 7, วาระที่ 8, และวาระที่ 9
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนนจะถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน
เฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจํานวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้
เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
4. สําหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้
กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนํามาแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ และในขณะที่กําลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวม
ไว้เป็นหลักฐาน สําหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ําอีก
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลําดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการ
ประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้
แนะนําตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการ
ประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กําหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปใจความสําคัญได้ดังนี้:ชื่อ
ข้อซักถาม/คําชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณสุวัฒน์ กระเษียรอภิบาล
ข้อซักถาม:- จําได้ว่ามีกรรมการท่านหนึ่งชื่อนายโคว ซุง หรือคุณอเล็กซ์ ไม่ทราบว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
ตอนนี้พ้นวาระหรืออย่างไรครับ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี้แจง:- บุคคลที่ผู้ถือหุ้นพูดถึงไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้อง
ใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 129 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,102,489 เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
623,083,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
19,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2558 ตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ รายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทําการวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมาไว้ในรายงาน
ประจําปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอกล่าวสรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
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บริษัทมีฐานะการเงินเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จํานวน
3,364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 โดยสามารถสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้ดังนี้:งบแสดงฐานะการเงิน
ด้านสินทรัพย์
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท มาจาก
- บริษัทฯ ลดลงจํานวน 134 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจเหล็กมีปริมาณการขายลดลงและมีการหยุดการ
ผลิตในช่วงปลายปี 2558
- บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จํานวน 353 ล้านบาท จากลูกหนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ
รวมเป็นเงิน 225 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1 โครงการ เป็นเงิน 34 ล้านบาท และลูกหนี้แผง
พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 94 ล้านบาท
2. สินค้าคงหลือ ลดลง 200 ล้านบาท มาจาก
- บริษัทฯ ลดลงจํานวน 245 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2558
ประกอบกับการชะลอคําสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าส่งผลให้บริษัทฯ ผลิตลดลง และเกิดการตั้งสํารองการ
ลดมูลค่าของสินค้าจํานวน 45 ล้านบาท
- บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากการซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์มารองรับการติดตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
3. ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา เพิ่มขึ้นจํานวน 390 ล้านบาท จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตรวม 68.84 เมกะวัตต์
4. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน เพิ่มขึ้น 974 ล้านบาท มาจาก
- บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเบิกค้ําประกันวงเงินกู้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จํานวน 500 ล้านเยน
- บริษัทย่อย ออกตั๋วแลกเงินค้ําประกันวงเงินกู้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จํานวน 1,000 ล้านเยน และ
วงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1,500 ล้านเยน โดยนําเงินมาเพื่อขยาย
การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท มาจากบริษัทย่อยขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล
อินเวสต์เมนต์ จํากัด “RICI”) จํานวน 206 ล้านบาท และบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากัด “OGE”
จํานวน 6 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2558 ได้รับส่วนแบ่งกําไรจํานวน 4.65 ล้านบาท
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจํานวน 1,392 ล้านบาท จาก
- บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม จํานวน 19.72 ล้านบาท
- บริษัทย่อยลงทุนในโครงการต่างๆ จํานวน 2,036 ล้านบาท ขนาดกําลังการผลิตรวม 42.34 เมกะวัตต์
รวม 8 โครงการ
- ส่วนหนึ่งลดลง 146 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาประจําปีของบริษัท จํานวน 110 ล้านบาท และบริษัท
ย่อย จํานวน 36 ล้านบาท
7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจํานวน 203 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในสัญญา
ใบอนุญาตสิทธิ FiT โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิต 11.44 เมกะวัตต์ จํานวน 3
โครงการ
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ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1. เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 1,400 ล้านบาท จาก
- บริษัทฯ ลดลงจํานวนสุทธิ 652 ล้านบาท เกิดจาก 2 ส่วน คือ 1.เงินกู้ยืมที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจเหล็ก
ลดลงจํานวน 1,216 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณยอดขายและปริมาณการผลิตสินค้าที่ลดลง และ
2.เงินกู้ยืมประเภทตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น 564 ล้านบาท จากการให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างก็ไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แยกวงเงินกู้ยืมอย่าง
ชัดเจนเพื่อเป็นการบริหารการเงินอย่างมีวินัยและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้แยกวงเงินธุรกิจหลัก คือ
ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจพลังงานอย่างชัดเจน
- บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจํานวน 2,052 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนมาใช้ลงทุนธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิ ตย์เ พิ่มเติ ม ด้ วยการออกตั๋ว แลกเงิ น และวงเงิ น เบิกเกิ นบัญ ชี
จํานวนรวม 1,400 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น 2,540 ล้านบาท จาก
- บริษัทฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,465 ล้านบาท จากธุรกิจเหล็กลดลง 66 ล้านบาท ส่วนที่สนับสนุนบริษัทย่อย
กู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนในบริษัทร่วม และสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 1,531
ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 238 ล้านบาท และเงินกู้ 1,293 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก
แยกเฉพาะธุรกิจเหล็กเงินกู้ยืมลดลง 66 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินระยะยาวค้างชําระ
- บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1,075 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนในบริษัทร่วม และธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ใปประเทศญี่ปุ่น
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท จาก
- บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 165 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าลดลง และเจ้าหนี้
ค่าเศษเหล็กลดลงเพราะราคาเศษเหล็กที่ปรับตัวลดลงสอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจและปริมาณใน
การรับซื้อเศษเหล็กลดลง
- บริษัทย่อย มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 281ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงลดลง จํานวน 66 ล้านบาท จากผลประกอบการกลุ่มบริษัทที่ขาดทุน 110
ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 90 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุน 12 ล้านบาท
โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ 3.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี
2557 อยู่ที่ระดับ 2.47 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อยู่ในระดับ 5.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่กับระดับ 2.43 เท่า โดยเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินที่เพิ่มขึ้น
งบกําไรขาดทุน
1. รายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จํานวน 2,442 ล้านบาท ลดลง 1,714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้รวม
จํานวน 4,156 ล้านบาท จาก
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บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 2,832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 เกิดจากปริมาณการจําหน่าย
เหล็กลดลงร้อยละ 61 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีการ
นําเข้าเหล็กแท่งยาวแทนการบริโภคในประเทศส่งผลให้ราคาขายมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด
- บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น จํานวน 1,034 ล้านบาท เกิดจากรายได้ 2 ส่วน คือ
1.รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 9.08 เมกะวัตต์ เป็นเงิน 77 ล้าน
บาท และ 2.รายได้จากการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 32.42 เมกะ
วัตต์ เป็นเงิน 957 ล้านบาท
รายได้อื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท จากรายได้จากการขายใบอนุญาต 97
ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 7 ล้านบาท, รายได้ค่า financial arrangement fee จํานวน 3 ล้านบาท และอื่นๆ 2
ล้านบาท
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2557 ซึ่งขาดทุน 56 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่า
หนี้สิน โดยค่าเงินเยนญี่ปุ่นในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2996 เยนต่อบาท และปี 2557 เฉลี่ย 0.2738 เยนต่อ
บาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ มีจํานวน 2,100 ล้านบาท ลดลง 1,777 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.38
เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุจาก
- บริษัทฯ ลดลง 2,588 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณการจําหน่ายเหล็กที่ลดลง เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
- บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 799 ล้านบาท จากการเริ่มรับรู้ต้นทุนขายไฟฟ้า จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลังการ
ผลิตรวม 9.08 เมกะวัตต์ เป็นเงิน 41 ล้านบาท และการพัฒนาโครงการ จํานวน 4 โครงการ ขนาด
กําลังการผลิตรวม 32.42 เมกะวัตต์ เป็นเงินจํานวน 758 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจํานวน 28 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.26 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงทําให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขายลดลงตามปริมาณการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจํานวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจาก
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จํานวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 เกิดจากบริษัทฯ รับรู้
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการหยุดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 จํานวน 31 ล้านบาท, การเลิกจ้างและค่าชดเชย
พนักงาน 147 คน จํานวนเงิน 11.30 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย 2.60 ล้านบาท และค่าประกันภัยลูกหนี้การค้า 2.80 ล้านบาท
- บริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จํานวน 94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 207 ส่วนใหญ่เกิด
จากการขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวิจัยและพัฒนาโครงการ
จํานวน 15.41 ล้านบาท, ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอื่น จํานวน 8.45 ล้านบาท, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน จํานวน 2.33 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2.74 ล้านบาท
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7. ต้นทุนทางการเงิน มีจํานวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน
- บริษัทฯ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมธนาคารของวงเงินกู้
เพื่อใช้ในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จํานวน 15 ล้านบาท
- บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142 จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
ขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 110 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราขาดสุทธิร้อยละ 4.86 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ (8.69) เมื่อเทียบ
กับปี 2557 ที่มีผลกําไรสุทธิรวม 47.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 1.15 และอัตราผล
ตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.65 โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรของบริษัทที่ลดลงจากปริมาณ
การขายและราคาขายเหล็กที่มีการปรับลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับวาระนี้
เป็นวาระเพื่อทราบ
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:มติท่ ีประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558
วาระที่ 3 พิจ ารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ แจ้ ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า เพื่อ ให้เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติบ ริษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
กําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีกอ่ นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2558 โดยผู้สอบบัญชี
ได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวน
เสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 136 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

623,100,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละได้ ผ่ า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารไม่ จัดสรรกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด สรุปดังนี้
จากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน
81.55 ล้านบาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการ
จ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้:รอบผลการดําเนินงาน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีตามงบการเงินบริษัท (ล้าน 193.00 24.57 103.11 43.19 (81.55)
บาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
800
800
800
800
800
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.10
0.10
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
80.00
80.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสําหรับปี (%)
41.45%
77.59%
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1) อนุมัติไม่จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
ประจําปี 2558 ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 13.79 ล้าน
บาท
2) อนุมัติงดจ่า ยเงินปันผลประจํา ปี 2558 จากผลการดํ า เนิ นงานตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวน
เสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 136 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
623,089,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9995
ไม่เห็นด้วย
3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0005
งดออกเสียง
28,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ คุณกณวรรธน์ อรัญ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กรรมการตรวจสอบ คุณกณวรรธน์ อรัญ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ทําหน้าที่สอบบัญชีประจําทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบ 5
รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอและมีความเห็นได้ข้อสรุปว่าคัดเลือก
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 โดยการแต่งตั้งเป็นรอบปีที่ 9 ติดต่อกัน
จากรอบปีบัญชี 2551 ถึงปี 2559 เนื่องจากเป็นสํานักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559
(1) คุณประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2556-2558 รวม 3 ปี)
(2) คุณนงราม
เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
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(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี)
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559
คณะกรรมการบริษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3.2 ล้านบาท รายละเอียดเป็นดังนี้
บริษัทและบริษัทย่อย
1.บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากัด
3.บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
4.บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
5.บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จํากัด
รวมจ่ าย
หมายเหตุ :

ปี 2558 (บาท)
1/

1,015,000
180,000
600,000
190,000
400,000
2,385,000

ปี 2559 (บาท)
ปีที่เสนอ
2/
1,120,000
180,000
700,000
210,000
600,000
2,810,

1/

แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสําหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 455,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน
360,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จํานวน 200,000 บาท อนุมัติวงเงินไว้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
2/
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสําหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 460,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน
360,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เท่ากับ 300,000 บาท สําหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4
บริษัท จํานวน 1.69 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวน
เสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 138 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,208,892 เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
623,180,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
28,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานะเสียง
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมัติแต่งตั้งคุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
218 และคุณนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3.2 ล้านบาท
22

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้:- ตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่จะออก
ตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 3 คน ดังนี้:1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
3.คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
อนึ่ง จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
ในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออก
ตามวาระในครั้งนี้ได้พิจาณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง
3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลําดับ 4
ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวน
เสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกทั้งคณะและเป็นรายบุคคล
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 139 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,220,892 เสียง ดังนี้:ลําดับ
6.1
6.2
6.3

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน

เสียง
ร้อยละ
623,189,892 100.0000
623,189,892 100.0000
623,189,892 100.0000

ไม่เห็นด้วย
เสียง ร้อยละ
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

งดออกเสียง
เสียง ร้อยละ
31,000
31,000
31,000
-

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และคุณมาร์ค ดี. เรมีจาน ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ ถ นอม ประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงรายละเอียด
ดังนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจําปี 2558 ไว้ในรายงานประจําปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดให้
มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กบั บริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการ
ดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจ
ประเภทและ ขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินเท่ากับปี 2558 เป็นดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม) ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดิม)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครั้ง)

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
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20,000
15,000
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30,000
20,000

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ
1.คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

-ไม่มี-

15,000
10,000

-ไม่มี-

15,000
10,000

3.คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
-ไม่มี15,000
10,000
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
1.การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและ
ทุนประกันภัย วงเงิน 100,000,000 บาท
เจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกําหนดให้มีจํานวน
2.การประกันภัยอุบัติเหตุ/การเดินทาง
วงเงิน ไม่เกิน 400,000 บาท
(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และ
และค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร
และเมื่ อ รวมค่ า ตอบแทนกรรมการของทุ ก คน ทุ ก รู ป แบบแล้ ว
กําหนดให้มีจํานวนเงินไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สําหรับการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม
อนึ่ง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน 2.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
จ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวน
เสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 142 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,227,893 เสียง ดังนี้:เห็นด้วย
623,190,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย
8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013
งดออกเสียง
29,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:25
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตยิ ืนยันการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้: - บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด “CE”
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.93 ของทุนชําระแล้วหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ CE มีความประสงค์
จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”)
(Spin-Off) ทั้งนี้ เพื่อให้ CE มีการดําเนินงานที่ชัดเจนแยกออกจากธุรกิจของบริษัทและเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโต
ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ CE จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจด
ทะเบียน 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น (สามร้อย
แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ 5.
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการนําบริษัท เชาว์
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากมติดังกล่าวได้รับอนุมัติมาเกินกว่าหนึ่งปี ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อ
บริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้
CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น
จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยืนยันการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของ CE ให้แก่ประชาชน และผู้ถือ
หุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปใจความสําคัญได้ดังนี้:ชื่อ
ข้อซักถาม/คําชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณสุรชัย ชีพเจริญรัตน์
ข้อซักถาม:ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
1. เป้าหมายที่จะนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณเมื่อไหร่ ภายในปีนี้หรือไม่
ตนเอง
2. หากมีการล่าช้าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน หรือ D/E Ratio ของบริษัทแม่อย่างไร
3. เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของ CE จํานวนเมกะวัตต์เป็นอย่างไร
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี้แจง:ประธานกรรมการบริหาร
1. เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วมีมติอนุมัติให้นําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาหลังจากได้รับมติอนุมัติแล้วบริษัทฯ ก็มีการเตรียมตัวมาตลอดจนกระทั้ง
ล่าสุดบริษัทฯ มีความพร้อมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี มติดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งปีคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะขอยืนยันมติผู้ถือหุ้นอีกครั้ง บริษัทฯ มีแผนงานที่จะยื่น
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Filing ภายในปีนี้ และคาดหวังที่จะ IPO ตามแผนภายในปีนี้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณา
อนุมัติของหน่วยงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ช่วงไหน
2. ธุรกิจเหล็กแท่งยาวมี D/E ratio ค่อนข้างต่ํา มีหนี้สินระยะยาว 0 บาท ในขณะที่บริษัทมีทรัพย์สิน
กว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสให้บริษัทเข้าสู่ระยะการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยการใช้งบ
การเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทไประดมทุนผ่านสถาบันการเงิน หรือช่องทางการระดมทุนอื่นๆ เพื่อ
ไม่ให้รบกวนผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงาน
และมีจํานวนเมกะวัตต์ที่ COD ไปแล้วส่วนหนึ่งโดยไม่ได้มีการรบกวนผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุน
อย่างไรก็ดี การลงทุนของ CE ไม่ได้มองการลงทุนเพียงระยะสั้นหรือจํานวนเมกะวัตต์น้อยๆ
คาดหวังว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแรงสามารถสร้างกระแสเงิน
สดต่อเนื่องให้กับกลุ่มบริษัทได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่ระดมทุนเพื่อมาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
หลากหลายช่องทางซึ่งหนึ่งในแผนงาน คือ การนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากแผนงานดังกล่าวเกิดความล่าช้าจะเกิดผลกระทบกับบริษัทอย่างไรนั้น ในปีนี้บริษัทฯ มี
จํานวนเมกะวัตต์ที่ COD มากขึ้น และมีงานรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
รายได้สามารถสร้างผลกําไรกลับเข้ามาบริษัทฯ ทําให้ส่วนของทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นไปลด
สัดส่วน D/E ได้ในอนาคต ประกอบกับธุรกิจเหล็กแท่งยาวตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ก็มีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2558 เป็นปีที่ท้าท้ายสําหรับธุรกิจเหล็กจึงเกิดผล
ขาดทุน ถ้าไม่คํานึงถึงตัวรายการที่เป็นพิเศษเฉพาะปีที่แล้วบริษัทฯ ก็น่าจะมีผลกําไรต่อเนื่องทุก
ปีก็จะช่วยเสริมให้ส่วนของทุนแข็งแกร่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องการเพิ่ม
ทุนเพียงแต่มองว่าช่องทางไหนที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด

คุณสุวรรณี เตชาทวีวรรณ
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง

3. ส่วนแผนธุรกิจของ CE ทางคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนให้มีลงทุน, ขยายการลงทุน,
กระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเหล็กเพียงอย่างเดียว ซึ่งบริษัทฯ
มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสมเหตุสมผลให้กบั บริษัทในระยะยาว
- แผนระยะสั้น ภายหลัง IPO จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ส่วนของทุนแข็งแกร่งขึ้น
และเป็นบริษัทที่สามารถระดมทุนได้หลากหลายรูปแบบก็จะนํามาซึ่งฐานทุนที่แข็งแรงขึ้น
และจะสามารถเข้าไปลงทุนในโครงการต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
- แผนระยะกลาง มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- แผนระยะยาว หากมีการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบอื่นใดๆ อย่างไร จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เป็นระยะๆ หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติรายการผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ใน
ลําดับต่อไป
ข้อซักถาม:1.อยากทราบว่าทําไมปีที่แล้วจึง IPO ไม่ทัน
2.จํานวนเมกะวัตต์ที่ COD ไปแล้วเป็นจํานวนเท่าไหร่
3.หลังการเพิ่มทุนแล้วจะเพิ่มจํานวน MW เป็นเท่าไหร่ในแต่ละปี
4.IRR คุ้มหรือไม่กับที่ลงทุน และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นตัวเลขเท่าไหร่
5.อัตราซื้อขายไฟฟ้าคงที่เป็นกี่เยน
6.ถ้าจะ IPO ได้จะเข้าไตรมาสไหนของปีนี้
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คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร

คําชี้แจง:1. เนื่องจากธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น ความซับซ้อนจะมากกว่าบริษัทที่
ทําธุรกิจในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทร่วม
ทุนในประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทลงทุนเองในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์
เป็น เรื่ อ งละเอีย ดอ่ อ นต้อ งเตรี ย มความพร้อ มให้ สมบูร ณ์ และต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะทํางานหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท
และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อม อีกทั้ง มีบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
หลายประเทศ จึ งต้องทํากฎหมายเปรียบทียบเพื่ อเป็นตามเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพ ย์และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้อมูลค่อนข้างละเอียดและต้องใช้เวลา ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมสมบูรณ์แล้ว
จากนี้ไปจะเห็นความคืบหน้าที่เร็วขึ้น
2. โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว จํานวน 25 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ COD ไปแล้วจํานวน 23.5 เมกะ
วัตต์ และประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอการเชื่อมต่อสายส่ง
3. IRR ของการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่ ที่ผ่านมาบริษัทคํานึงถึงผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยง
ของการลงทุน การสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ธุรกิจมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 20 ปี อัตราซื้อขายไฟฟ้าคงที่ ธุรกิจนี้สามารถสร้าง
กระแสเงินสดอย่างคงที่ไปตลอดอายุ 20 ปี ส่วนผลการตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันดอกเบี้ยของ
ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างต่ํา บริษัทจึงได้ต้นทุนในการกู้ยืมเพื่อนํามาลงทุนในอัตราค่อนข้างต่ํา จึง
ทําให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน สําหรับ EIRR ที่เหมาะสม
ประมาณการอยู่ที่เลขสองหลัก ตั้งแต่สิบต้นไปถึงสิบปลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและเงื่อนไขของ
โครงการ
4. อัตราซื้อขายไฟฟ้า (FiT) ที่บริษัทฯ มีอยู่ประกอบด้วย 40 เยน, 36 เยน, 32 เยน และ 27 เยน ต่อ
หนึ่งหน่วยไฟ
5. บริษัทคาดว่าจะยื่น Filing ภายในปีนี้ ส่วนเรื่องเวลาขออนุญาตให้ FA ตอบผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เอเซียพลัส แอดไว
เซอรี่ จํากัด

ชี้ แ จงว่ า :-ตามแผนของบริ ษั ท จะใช้ ง บการเงิ น ไตรมาสที่ 1 ซึ่ ง จะออกประมาณกลางเดื อ น
พฤษภาคม ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน อย่างเร็วสามารถยื่น filing ได้
เดือนมิถุนายน 2559 ตามแผนจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนในการพิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต.
และคาดว่าจะซื้อขายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี ภายใต้เงื่อนที่ว่าทุกอย่างดําเนินไปตามแผน
ผู้ ถื อหุ้ น ม า ป ร ะ ชุ มด้ ว ย ข้อซักถาม:- ทราบมาว่าราคาเหล็กปรับตัวขึ้นมาเยอะประมาณ 50%
ตนเอง
1. สาเหตุที่ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร และอีกนานเท่าไหร่
2. ผลกระทบกับธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง อีกนานแค่ไหน
3. จํานวนเมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสิ้นปีนี้จะเป็นเท่าไหร่
4. ภายหลังจาก CE เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว ถามว่า CE มีเสน่ห์ตรงไหนที่จะทําให้ผู้ลงทุนยัง
มั่นใจว่าเดินหน้าไปด้วยกัน และเข้าใจถูกหรือไม่ที่ทาง CE จะเป็นผู้ที่ก่อสร้างให้กับรายอี่นๆ ที่ไป
ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ถ้าใช่ Backlog ตรงนี้มีจํานวนเท่าไหร่ และ Margin อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
5. โครงการที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH ratio ตกประมาณเท่าไหร่
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คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร

คําชี้แจง:1. ราคาเหล็กมีการปรับตัวขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่
ไม่ถึง 50% สาเหตุที่ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนตัวมองว่าเนื่องจากปีที่แล้วราคาเหล็กปรับตัว
ลงเร็วและแรงเกินพื้นฐาน เนื่องจากประเทศจีนมีการส่งออกสินค้าเหล็กมาขายในประเทศไทย
เป็นจํานวนมากในปีที่แล้ว และส่งออกมาในราคาที่ขายขาดทุน เนื่องจากภาวะล้นตลาดของ
กําลังการผลิตในประเทศจีนมีปัญหาอย่างรุนแรง จึงทําให้ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศต้องลด
ราคาเพื่อปรับตัวตามกลไกตลาดซึ่งเป็นราคาที่ลงเร็วและแรงเกินพื้นฐาน ต่อมาเมื่อภาครัฐมี
มาตรการควบคุมเหล็กไม่ได้มาตรฐานที่นําเข้ามาในประเทศ จึงทําให้ราคาเหล็กกลับมาสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงในอัตราที่เร็วขึ้น
สําหรับราคาเหล็กจะคงราคาแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ส่วนตัวมองว่าราคาเหล็กได้ผ่านช่วงต่ําสุด
ไปแล้วทั้งในแง่ราคาสินแร่และราคาสินค้าสําเร็จรูป หรือ ราคาเหล็กรูปพรรณ จากนี้ไปคาดว่า
ราคาน่าจะทรงตัวและค่อยๆ ปรับขึ้นตามภาวะ
ส่วนราคาที่ปรับตัวขึ้นจะขึ้นได้นานแค่ไหนนั้น มองว่าที่ผ่านมาราคาเหล็กลงเร็วเกินพื้นฐานและ
ต้นทุนจริง เพราะฉะนั้นราคาที่ปรับขึ้นน่าจะทรงตัวและค่อยขยับขึ้นสะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริง
2. ส่วนจะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง ขอชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้ทําผลิตเหล็กสําเร็จรูป แต่ผลิต
เหล็กต้นน้ําประเภทวัตถุดิบ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการขายสินค้าเพื่อเป็นการทดแทนการนําเข้า
และเป็นสินค้าที่ตลาดขาดแคลน ฉะนั้น สินค้าของบริษัทจะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง
แต่ ปี ที่ แ ล้ ว ที่ ข ายสิ น ค้ า ได้ ป ริ ม าณน้ อ ยลงนั้ น เนื่ อ งจากมี ก ารทะลั ก เข้ า มาของเหล็ ก จาก
ต่างประเทศ แต่เมื่อภาครัฐมีมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพเหล็กนําเข้าทําให้ผู้ประกอบการมี
การนําเข้ายากขึ้น การนําเข้าต้องเป็นสินค้าเหล็กที่มีคุณภาพจริง ประกอบกับประเทศคู่ค้าอย่าง
ประเทศจี น ลดกํ า ลั ง การผลิ ต เหล็ ก ลงทํ า ให้ อั ต ราการทะลั ก เข้ า มาสู่ ป ระเทศไทยน้ อ ยลง
สอดคล้องกับราคาเหล็กที่ขยับตัวแข็งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
มองว่าในระยะจากนี้ไป ปัจจัยที่ 1. สินค้าจะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง ปัจจัยที่ 2.มี
มาตรการเชิงนโยบายจากทางภาครัฐ เข้า มาสนับสนุนเรื่องการสกั ดเหล็กนํา เข้าที่เป็นเหล็ก
คุณภาพต่ําทําให้เหล็กต้นทุนต่ํามาดั๊มพ์ตลาดได้ยากขึ้น
ส่วนมาตรการเชิงบวกเรื่องนโยบายจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจ็กต์ เช่น
โครงการรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 หรือ โครงการบําบัดนําเสีย ของ AOT
มูลค่าเงินลงทุนรวมกันนับแสนล้านบาท โครงการเหล่านี้ต้องใช้เหล็กบริโภคเป็นส่วนประกอบ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมองว่าเหล็กได้ผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วจากนี้ราคาน่าจะทรงตัวและค่ อยๆ
ขยับขึ้น
3. จํานวนเมกะวัตต์ที่ COD ปัจจุบันมีจํานวน 23.5 เมกะวัตต์ ตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้
ลงทุนระยะที่ 1 ขนาด 18 เมกะวัตต์, ระยะที่ 2 ขนาด 15 เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนกับกลุ่ม
RATCH
ขนาด 40 เมกะวั ต ต์ ส่ ว นโครงการอื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการเสนอ
คณะกรรมการ อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาข้ อ มู ล จะต้ อ งนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตามลําดับจึงจะสามารถแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไร
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ก็ดี ในวาระที่ 10 จะรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ในลําดับถัดไป ทั้งนี้ มีโครงการส่วนใหญ่จะ COD ได้ในปีนี้
4. บริษัทมีการทยอยรับงาน EPC ทั้งโครงการที่ร่วมทุนและบุคคลภายนอก เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทมี
การเซ็นสัญญางาน EPC กับบริษัทที่ร่วมลงทุนกับ RATCH มูลค่างานประมาณ 7,000 ล้านเยน
ซึ่งมีการเริ่มทยอยก่อสร้าง ส่วน margin ไม่สามารถพูดได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทลงทุนในสัดส่วน 40%
และกลุ่ม RATCH สัดส่วน 60%
สําหรับความน่าสนใจในตัว CE อยู่ที่ตัวธุรกิจซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพ
และค่อนข้างมั่นคงได้ตลอดอายุ 20 ปี และข้อจํากัดของตลาดในการลงทุนก็กว้างกว่า เนื่องจาก
นี้ FiT หรือใบอนุญาตซื้อขายไฟที่ประเทศญี่ปุ่นอนุมัติออกมาจํานวน 20,000 ปลายๆ ถึง 30,000
เมกะวัตต์ และยังมีนโยบายส่งเสริมต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการที่บริษัทได้มีโอกาสไปเปิดตลาด
เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้วทําให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในแง่ของ setup ของ
บริษัทที่เริ่มก่อน ในแง่ของโครงการที่สามารถก่อสร้างและ COD ได้จริง และมีสถาบันการเงิน
ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยให้การสนับสนุน จึงทําให้ความน่าสนใจภายหลังจาก CE
เข้าตลาดหลักทรัพย์ คือ CE สามารถระดมทุนได้หลากหลายช่องทางด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่าน
บมจ.เชาว์ สตีลฯ เมื่อมีฐานทุนที่แข็งแรงมากขึ้นประกอบกับธุรกิจที่เปิดกว้างให้เข้าลงทุนได้ใน
ประเทศญี่ปุ่นทําให้บริษัทเติบโตได้เร็วขึ้น และมีจํานวนเมกะวัตต์ที่สามารถ COD ได้เร็วขึ้น
คุณสมพงษ์ รติพิชยกุล
ข้อซักถาม:ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากคุ ณ 1. โครงการที่มีการ COD และกําลังก่อสร้างรวมแล้วกี่เมกะวัตต์ บริษัทตั้งเป้าว่าก่อนที่จะ IPO จะมี
ศิริณา รติพิชยกุล
จํานวนเมกะวัตต์ในมือเท่าไหร่ รวมถึง โครงการที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขายไฟแล้วแต่อยู่ระหว่าง
พัฒนามีอยู่กี่เมกะวัตต์
2. โครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการอื่นๆ มีโครงการไหนบ้างที่มีปัญหาล่าช้า หรือจะหยุด
อยากจะให้เล่าให้ฟังว่าบริษัทมีการดําเนินการไปอย่างไรบ้าง
3. โครงการที่ COD แล้ว จํานวน 23.5 เมกะวัตต์ เฉลี่ยแล้วกําไรสุทธิกี่ล้านต่อเมกะวัตต์
4. โครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์มีโอกาสที่โครงการจะล้มไปเลยไม่ทําหรือว่าจะขอเพิ่มเติม หรือถ้า
ถือสิทธิ FiT ไว้แต่ไม่ทําอะไรเลยจะโดนปรับหรือไม่
5. ทําไมประเทศญี่ปุ่นจึงให้บริษัทจากต่างชาติเข้าไปลงทุน
6. CHOW มีจุดแข็งอะไร จึงทําให้ RATCH กับ BCP มาร่วมลงทุน
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี้แจง:ประธานกรรมการบริหาร
1. จํานวนโครงการที่ COD แล้วมีจํานวน 23.5 เมกะวัตต์ ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ประมาณ 25-26 เม
กะวัตต์ อีกประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอการเชื่อมสาย ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างมีโครงการที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH จํานวน 40 เมกะวัตต์ แต่เริ่มก่อสร้างโครงการแรก
ก่อนขนาด 27 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่จะเริ่มก่อสร้างให้เร็วๆ นี้ โดยการพัฒนาโครงการ
ให้กับเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยจํานวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเฟสแรกขนาด 4 เมกะ
วัตต์ ส่วนจํานวนเมกะวัตต์ที่อยู่ในระหว่างพัฒนาบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลใน Filing ที่จะยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ขออนุญาตว่ายังให้ข้อมูลไม่ได้
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2. สําหรับจํานวนกําไรสุทธิต่อเมกะวัตต์ ขออนุญาติว่าให้ข้อมูลไม่ได้
3. โครงการอี่นนอกจากในประเทศญี่ปุ่น มีโครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทยติดตั้งไปแล้ว
ประมาณ 7 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในไตรมาสที่ 2 อัตรารับซื้อขายไฟที่
6.95 บาทต่อหนึ่งหน่วยไฟ ระยะเวลา 20 ปี
สํา หรั บ โครงการที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ปั จ จุ บั น ชะลอการลงทุ น สาเหตุเ นื่ อ งจากระเบี ย บของ
ประเทศฟิลิปปินส์ออกมาว่าต้อง COD ภายในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และให้โควต้าเพียง
จํานวน 500 เมกะวัตต์ หมายถึงผู้ลงทุนรายใด COD ได้ก่อนมีสิทธิก่อน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเข้าลงทุนโดยที่อาจจะมีผู้ลงทุนรายอื่นได้ดําเนินการก่อสร้างไป
ก่อนอาจจะทําให้บริษัท COD ไม่ทันจํานวน 500 เมกะวัตต์แรกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ต่อมาพัฒนาการของประเทศฟิลิปปินส์มีการขยายกําลังการผลิตจากจํานวน 500 เม
กะวัตต์ เป็นจํานวน 1,000 เมกะวัตต์ และมีการขยายเวลาจากสิ้นเดือนมีนาคม 2559 มาเป็นสิ้น
เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทรับทราบว่ามีการขยายเวลา ทั้งนี้ บริษัทยังคงรอ
ท่าที เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้เป็นช่วงเลือกตั้งของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ถ้าผู้ลงทุนหรือ ผู้ถือ
หุ้นได้ติดตามข่าวประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเข้าใจว่าเวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละครั้งนโยบายก็
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ทางหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์ให้ข้อมูลมาว่า
จะขยายเพดานจากจํานวน 1,000 เมกะวัตต์ เป็นจํานวน 3,000 เมกะวัตต์ และจะขยายเวลา
ออกไปอีก 1 ปี หรือ 12 เดือน แต่ ณ วันนี้นโยบายต่างๆ ยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นรูปธรรม ถ้า
เมื่ อ ไหร่ ที่ น โยบายประกาศออกมาเป็น รู ป ธรรมแล้ ว และบริ ษั ท มี เ วลาเข้า ไปก่อ สร้ า งอย่ า ง
เพียงพอก็ถือว่าความเสี่ยงนี้จะถูกกําจัดออกไป
ทั้งนี้ บริษัทมีใบอนุญาตอยู่ในมือแล้วเพียงแต่ใบอนุญาตดังกล่าวถ้าบริษัทเข้าไปลงทุนก็จะโดน
เงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1.บริษัทต้องสร้างให้เสร็จและ COD ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งผ่าน
มาแล้ว บริษัทมองว่ามีความกดดันเรื่องเวลาอาจทําให้เกิดความเสี่ยงได้ บริษัทจึงถือสิทธิ FiT ไว้
ก่อน และรอนโยบายว่าขยายออกไปมากน้อยแค่ไหน 2.จะรับเชื่อมไฟ หรือ COD เฉพาะจํานวน
500 เมกะวัตต์แรก ซึ่งบริษัทมองว่าในท้องตลาดขณะที่บริษัทลงทุนก็อาจจะมีบริษัทอื่นลงทุน
เช่นกัน ซึ่งบริษัทมองว่ามีความเสี่ยงเรื่อง SCOD จึงรอจนมีการขยายเวลาจากสิ้นเดือนเดือน
มีนาคมมาเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน และขยายจาก 1,000 เมกะวัตต์ มาเป็น 3,000 เมกะวัตต์ แต่
การขยายสามเดือนบริษัทมองว่าไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะการที่บริษัทลงทุนไปอาจมีความเสี่ยง จึง
ถือสิทธิ FiT ไว้อยู่ เพื่อรอความชัดเจนและได้มีการติดตามนโยบายจากทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่ง
มีข้อมูลมาอัพเดทให้ตลอดว่าจะขยายเวลาไปอีกจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ไปอีก 1 ปี หรือ
12 เดือน และขยายการรับซื้อไฟจากจํานวน 1,000 เมกะวัตต์ เป็นจํานวน 3,000 เกมะวัตต์ ซึ่ง
ถ้ามีการประกาศอย่างชัดเจนก็คิดว่าข้อกังวลต่างๆ ก็ไม่น่าจะเป็นประด็น
4. ในแง่ของการปรับทางประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีกฎระเบียบในการปรับ แต่การที่บริษัทถือสิทธิ FiT
ไว้ เพราะคํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยง ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้รอความ
ชัดเจน เพื่อดูว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งยังมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนหรือไม่
ทั้งนี้ ใบอนุญาตซื้อขายไฟมีอายุ 20 ปี นับจากวัน COD
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โครงการอื่นในประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่มีความล่าช้าบ้างในเรื่องของระเบียบซึ่งที่
ผ่านมาช่วงปลายปีหน่วยงาน กกพ. มีการปรับปรุงระเบียบให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบแต่ละครั้งบริษัทต้องยื่นเอกสารเข้าไปใหม่ แต่บริษัทได้สร้างเสร็จหมดแล้ว
และทยอย COD ทั้งนี้ กกพ.เพิ่งประกาศขยายจากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 มาเป็นสิ้นเดือ น
มิถุนายน 2559 เนื่องจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปมีปริมาณค่อนข้างเยอะ จึงทําให้บางแห่งไม่
สามารถ COD ได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2558 จึงเป็นเหตุให้มีการขยายเวลา
สําหรับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเป็นนัย ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีการติดตาม
ข่าวการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จะทราบว่าประเทศญี่ปุ่นมีความ
ชัดเจนมากในแง่ของระเบียบ เพียงแต่ไม่สามารถเร่งเรื่องเวลาได้ การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ
ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทําให้บางโครงการมีความล่าช้า แต่บริษัทยังยืนยันว่าเป็นรายแรกและ
ปัจจุบันเป็นรายเดียวที่พัฒนาโครงการอย่างครบวงจร
5. ภาวะตลาดโดยรวมของประเทศญี่ปุ่ นนั้ น ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศที่พั ฒ นาแล้ว ต่า งชาติ
สามารถเข้าถือครองที่ดินได้ สามารถเข้าไปจัดตั้งบริษัทและถือหุ้นได้ 100% ระเบียบต่างๆ ของ
ประเทศญี่ ปุ่ น ค่ อ นข้ า งจะเอื้ อ อํ า นวยให้ กั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า ลงทุ น ในประเทศญี่ ปุ่ น
นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลคงจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ
จากทุกมุมโลกเข้ามาลงทุน ส่วนตัวธุรกิจพลังงานใช้เทคโนโลยีไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรและ
ตลาดก็เปิดกว้าง เนื่องจากระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งต้องเป็นนักลงทุนที่ยากเข้าไปลงทุนจริงๆ
6. ทําไมบริษัทอื่นๆ ถึงเลือก CHOW เป็นพันธมิตร อาจจะเป็นในแง่ดีที่บริษัทได้เริ่มเข้าไปศึกษา
โครงการก่อนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้มีขนาดองค์กรที่ใหญ่มาก จึงมีความคล่องตัวและ
ความรวดเร็วในการตัดสินใจ ทําให้หลายๆ โครงการสามารถเข้าไปร่วมลงทุนได้ก่อนเมื่อเทียบ
องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีระเบียบและขั้นตอนค่อนข้างเยอะ
คุณกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ข้อซักถาม:ผู้ ถื อหุ้ น ม า ป ร ะ ชุ มด้ ว ย 1. การที่บริษัทมีแผนที่จะนํา CE เข้าตลาดหลักทรัพย์ ไม่ทราบว่าต้องการเม็ดเงินในการนําบริษัท
ตนเอง
เข้าจดทะเบียนจํานวนเท่าไหร่
2. อัตราซื้อขายไฟที่ 27 เยนต่อหน่วยไฟ คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี้แจง:ประธานกรรมการบริหาร
1. ยังไม่สามารถกําหนดเม็ดเงินที่จะระดมทุนได้ ณ เวลานี้
2. อัตราซื้อขายไฟที่ราคา 27 เยนต่อหน่วยไฟ ยังสามารถทํากําไรได้หรือไม่ ขอชี้แจงว่าการคํานวณ
และต้ น ทุ น ของแต่ ล ะบริ ษั ท ไม่ เ หมื อ นกั น อย่ า งบริ ษั ท ก็ มี วิ ธี ก ารจั ด การต้ น ทุ น ที่ อ าจจะไม่
เหมือนกันบริษัทอื่น โดยบริษัทเข้าไปลงถึงการก่อสร้างเอง เข้าไปลดต้นทุนในหลายๆ รูปแบบ
ทําให้แม้อัตราซื้อขายไฟอยู่ที่ราคา 27 เยน ก็ยังสามารถสร้างผลกําไรที่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้ ซึ่ง
พิจารณาหลายๆ องค์ประกอบ ทั้งต้นทุนการลงทุน ต้นทุนทางการเงิน และรูปแบบ structure
ของเงินทุน
ผู้ ถื อหุ้ น ม า ป ร ะ ชุ มด้ ว ย ข้อซักถาม:- ขอทราบความคืบหน้าโครงการที่ร่วมทุนกับ BCP
ตนเอง
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คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร

คําชี้แจง:- โครงการที่จะร่วมทุนกับ BCP ซึ่งมีพาร์ทเนอร์รายอื่นที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือเซ็น
สัญญาอย่างเป็นทางการ บริษัทยังไม่เคยนํามาอยู่ในงบการเงิน หรือแผนธุรกิจ เนื่องจาก Factor
ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่กั บ บริ ษั ทฝ่ า ยเดี ย ว จึ ง จะไม่ เห็ น โครงการนี้ อ ยู่ ใ นแผนธุร กิ จ ของบริษั ท อย่า งไรก็ ดี
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลงทุนโครงการกับ BCP และ PEA Encom ในสัดส่วน 60:10:30
แต่เนื่องจากการอนุมัติของคณะกรรมการอนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุน ซึ่งปัจจุบัน
รายละเอียดของโครงการยังไม่ได้ข้อสรุปในการลงทุนโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการอนุมัติให้เข้า
ศึกษาร่วมลงทุนด้วยกัน แต่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติมสําหรับจํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้องใช้
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 147 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
623,257,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติยืนยันการนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ตามที่เสนอ
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตยิ ืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จํากัด (“CE”) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่ เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้ า
สิบห้ าล้ านหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 (ห้ าสิบสตางค์ ) คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามัญที่
เสนอขาย 380,000,000 หุ้น (สามร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น)
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (pre-emptive rights) จํานวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวน
หุ้นสามัญที่เสนอขาย 1,900,000,000 หุ้น ซึ่งเดิมคณะกรรมการของ CE ได้มีมติที่จะนําเสนอให้ผู้ถือหุ้นของ CE พิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าหุ้นของ CE จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท แต่ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของ CE ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าหุ้นของ CE จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
รวมทั้ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนโดยทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นจํานวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วน
การถือหุ้นสามัญของ CE ลดลงจากร้อยละ 90.93 เหลือร้อยละ 68.20 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 760,000,000 บาทท หรือ
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงลดลง
ในสัดส่วนเดียวกันคือร้อยละ 25.00 อย่างไรก็ดี CE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจาก IPO
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ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวในระดับหนึ่ง บริษัทจึงกําหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในการจองซื้อหุ้นสามัญของ CE จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
จํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย (380,000,000 หุ้น)
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็น
เนอร์ยี่ จํากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวน
หุ้นสามัญ ที่เสนอขาย 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้า นหุ้น) และกํา หนดให้ประธานกรรมการบริหารหรื อบุคคลที่
ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อัน
จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวน
เสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสําหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ จํานวน 147 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
623,263,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันฑ์อนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่
จํากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
(เก้าสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นสามัญที่
เสนอขาย 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) ตามที่เสนอ
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสําหรับวาระอื่นๆ นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสําหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ขอเรียนเชิญคุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
แนะนําบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่ลงทุนให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบเพิ่มเติม
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ, ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (“CE”) บริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
ผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึ่ง CE เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้วได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จํากัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนา
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และบริหารโครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่แนล จํากัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
คณะกรรมการของ CE ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน คือ คุณณรงค์ศักดิ์ กํามเลศ ประธานกรรมการ ซึ่งให้เกียรติ
มาสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย, คุณสมิทธ์พนมยงค์ รองประธานกรรมการ, คุณจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ, หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ, คุณสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ และเป็นตัวแทนจาก
คณะกรรมการบริษัท, ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ กรรมการอิสระ, คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคุณเมน ไว คู กรรมการ และเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท
สําหรับความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ว รวมขนาด 23.5 เมกะวัตต์ สรุปได้ดงั นี้:1. โครงการ Kyotango ขนาดกําลังการผลิต 4.019 เมกะวัตต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2557, ปัจจุบันมี
project finance กับธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการ Oita ขนาดกําลังการผลิต 3.3 เมกะวัตต์, COD เดือนธันวาคม 2557, ปัจจุบันมี project finance
กับธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการ Ibaraki ขนาดกําลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term
sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการ Saito ขนาดกําลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์, รอการเชื่อต่อสายส่ง
5. โครงการ Goryo ขนาดกําลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term sheet
กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
6. โครงการ Shibushi ขนาดกําลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term
sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
7. โครงการ Nogota ขนาดกําลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term
sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
8. โครงการ Hamada1 ขนาดกําลังการผลิต 11 เมกะวัตต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2558
9. โครงการ Gifu ขนาดกําลังการผลิต 0.6 เมกะวัตต์, COD เดือนตุลาคม 2558
และตัวอย่างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ Iwaki เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่
บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีขนาดกําลังการผลิต 26.68 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Fukushima ประเทศญี่ปุ่น เดิม
ที่ดินเป็นสนามกอล์ฟ ต้องมีการก่อสร้างสายส่งแรงสูงปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้ว 50% ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้าง
ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าสร้างผ่านถนนทางหลวง, พื้นที่ของเอกชน สาเหตุที่นําตัวอย่างโครงการนี้มา
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้เข้าใจว่าโครงการที่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลายิ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้อง
ลงทุนสายส่งแรงสูงเองซึ่งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรผ่านทั้งทางหลวงและพื้นที่ของเอกชน คาดว่าสายส่งแรง
สูงจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2559 นี้

35

37

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปใจความสําคัญดังนี้:ชื่อ
คุณเพชรรัตน์ ตั้งดํารงตระกูล
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
คุณกําพนธ์ อัศวศิริวิลาศ
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
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ข้อซักถาม/คําชี้แจง/ข้อคิดเห็น
ข้อซักถาม:
ขอเรียนถามท่านประธานกรรมการว่าท่านวางแผนให้ได้ใบรับรองจากโครงการ CAC
เมื่อไหร่ค่ะ กรุณาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยค่ะ
คําชี้แจง: ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโครงการ Anti-corruption เป็นหนึ่งใน CG
ของบริษัท ตอนนี้บริษัทมีผลประเมินอยู่ในระดับ 3-Established และระดับที่ 4 ต่อไปคือ
Certified ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
หน่วยงานอิสระภายนอก คาดว่าบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี - 1 ปีครึ่ง หรืออาจจะเร็ว
กว่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้าอาจจะได้เห็นความคืบหน้า
คําชี้แจงเพิ่มเติม: ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ทั้งหมดมี 5 ระดับ
ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งมีพัฒนาการมาโดยตลอด
ข้อซักถาม:
1. ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่เท่าไหร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
เหล็กเท่าไหร่ ธุรกิจของการขายไฟเท่าไหร่ รวมถึงธุรกิจจาก EPC เท่าไหร่
2. สามารถให้กรอบได้หรือไม่ว่า EPC รับรู้รายได้เท่าไหร่ในหนึ่งปี
3. ถ้ามองภาพรวม 3-5 ปี เมื่อไหร่รายได้ของบริษัทจะเพิ่มไปเป็นหลัก 4-5 พันล้านบาท
4. ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ยอดขายจะเป็นลักษะ Cure อย่างไร
คําชี้แจง:
1. ในปี 2559 รายได้ หลักของบริษั ท ยัง คงมาจากธุรกิจ เหล็ก เนื่อ งจากธุรกิจ เหล็ ก มี
มูลค่าในแง่ยอดขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจพลังงาน โดยที่ผ่านมาธุรกิจเหล็ก
เคยทํ า รายได้ ย อดขายสู ง สุ ด อยู่ ที่ ป ระมาณกว่ า 5,800 ล้ า นบาท ในปี ที่ ผ่ า นมา
เนื่องจากราคาเหล็กมีการอ่อนตัวลงและปริมาณขายที่น้อยลง รายได้จากการขาย
เหล็กอยู่ที่ประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทมีแผนในขายเหล็กอยู่ที่
ประมาณ 200,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทขายเหล็กได้เพียง 70,000 กว่า
ตัน ส่วนมูลค่าของยอดขายขออนุญาตยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากราคาเหล็กก็เสมือน
ราคาน้ํามันที่มีการขึ้นลงอยู่ตลอด ยอดขายจะขึ้นอยู่ประมาณตันที่ขายและราคาขาย
ในแต่ละช่วง ส่วนรายได้รองลงมาจากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีโครงการที่บริษัท
ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีมูลค่าตามสัญญา 7,000 กว่า
ล้านเยน ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ และมีโครงการก่อสร้างที่รับงานจากบริษัท
ภายนอก และรายได้จากการขายไฟ
2. โครงการ EPC ขนาดเล็กจะรับรู้รายได้ประมาณ 100 กว่าล้านเยน ซึ่งไม่ได้มีนัยมาก
สําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มูลค่าสัญญา 7,000 กว่าล้าน
เยน จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้จนถึงกลางปีหน้า
3. กํา ลั ง การผลิ ต ของบริษั ทมี พ ร้ อ มอยู่แ ล้ว การที่รายได้จ ะกลับ ขึ้ น ไปอยู่ร ะดั บ 4-5
พันล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาขายตามสภาวะตลาด โดยปัจจุบันราคาขายเหล็กอยู่ที่
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ประมาณกิโลกรัมละ 15-16 บาท อดีตที่ผ่านมาบริษัทเคยขายกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่ง
ถ้ า ราคาขายอยู่ ที่ ร ะดั บ กิ โ ลกรั ม ละ 15-16 บาท โดยมี เ ป้ า หมายผลิ ต และขายได้
ประมาณ 200,000 ตัน รายได้จ ะกลับมาประมาณ 3,200 ล้า นบาท ทั้งนี้ หากใน
ระยะต่อไปจากนี้ราคาขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น มูลค่าขายเพิ่มขึ้น ยอดขายก็จะโต
ตาม แต่หากราคาขายปรับตัวลงก็จะทําให้ยอดขายปรับตัวตาม
4. สําหรับธุรกิจเหล็กตามที่ชี้แจงไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสแรกราคามี
การขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และมีการขายที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้น ถ้ามองเป็นกราฟใน
ไตรมาสที่ 1 จะเป็นกราฟขาขึ้นในแง่ปริมาณเหล็กที่ขาย สําหรับไตรมาสที่ 2 และ 3
ปัจจุบันเหล็กต่างประเทศถ้ามีการนําเข้าก็จะส่งมอบกันในไตรมาสที่ 2 บริษัทมองว่า
ความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2
คุณเพชรรัตน์ ตั้งดํารงตระกูล
ข้อซักถาม: จากที่มีข่าวใน นสพ. ทันหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ระบุว่า บริษัทจะ
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม เตรียมทําธุรกิจใหม่เพิ่มเติม พอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรบ้าง และตั้งเป้าหมาย
ผู้ลงทุนไทย
ไว้อย่างไรบ้าง
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี้แจง: ขอเรียนชี้แจงว่าใน นสพ.ทันหุ้น ที่ออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพิ่งรับทราบ
ประธานกรรมการบริหาร
ข้อมูลจากผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่นี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นกับธุรกิจพลังงานทดแทน ขณะ
นี้บรยังไม่มีการนําเสนอคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจใหม่
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
ข้อซักถาม:
1. ประมาณกลางปีที่แล้วมีสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนที่ญี่ปุ่นเฟส 2 เป็นจํานวน 15
เมกะวัตต์ ซึ่งในขณะนั้นมีโครงการย่อยๆ อยู่หลายโครงการรวมกันเป็น 15 เมกะวัตต์
และตอนขณะนี้มี COD โครงการ Hamada1 มาแล้วจํานวน 11 เมกะวัตต์ อยาก
ทราบว่าโครงการอื่นที่อยู่ในสารสนเทศสถานะเป็นอย่างไร และจะดําเนินการต่อ
หรือไม่
2. โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย จากการติดตามข้อมูลผ่าน website ของ
กฟน. และ กกพ. มีชื่อของบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด “CI” ประมาณ 17
เมกะวัตน์ แต่ที่มีการรายงานประมาณ 7 เมกะวัตต์ อยากทราบสถานะอีก 10 เมกะ
วัตต์ที่เหลือ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คําชี้แจง:ประธานกรรมการบริหาร
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนที่ญี่ปุ่นเฟส 2 จํานวน 15 เมกะวัตต์ บริษัทได้พิจารณา
แล้วว่าโครงการเล็กๆ มีความพร้อมที่ช้ากว่าโครงการ Hamada1 รวมทั้ง ได้คํานึงว่า
งบลงทุนอยู่ในกรอบวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว จึงสลับโครงการ
ที่มีความพร้อมมากกว่าเพื่อประโยชน์กับบริษัทและสามารถ COD ได้เร็วกว่า ส่วน
โครงการอื่นที่อยู่ในสารสนเทศปัจจุบันก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาซึ่งหากมีความพร้อม
ที่จะสามารถ COD ได้ในเร็ววันก็จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติลงทุน
ต่อไป
2. โครงการโซลาร์รูฟท็อป จริงแล้วบริษัทได้รับการอนุมัติจํานวน 17 เมกะวัตต์ สาเหตุที่
สร้ า งเพี ย งแค่ จํ า นวน 7 เมกะวั ต ต์ เนื่ อ งจาก กฟภ. ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบความ
ต้องการ
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เอกสารหลายครั้งเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่ง ที่ดีกว่า และบริษัท ได้รับเอกสารครบถ้ว นใน
ช่วงเวลาที่ค่อนข้างจํากัด รวมทั้ง กฎระเบียบในช่วงนั้นต้องสร้างให้เสร็จและ COD
ภายในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งหากสร้างไม่เสร็จและ COD ไม่ได้ หรือสร้างไม่เสร็จ
ระหว่างทางก็จะเกิดความเสียหาย บริษัทได้คํานึงถึงเหตุผลนี้จึงได้คํานวณเฉพาะ
ปริม าณเมกะวัตต์ที่ มั่ น ใจว่าสามารถสร้างเสร็จ ภายในเดือ นธัน วาคม 2558 และ
COD ได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีกประมาณ 10 เมกะวัตต์ ทางภาครัฐมี
การขยายเวลามาเป็ น สิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 บริ ษั ท อยู่ ใ นระหว่ า งพู ด คุ ย กั บ
ผู้รับเหมาก่อสร้างว่า มีความเป็นไปได้มากน้อ ยแค่ไหนที่จะสามารถก่อสร้างและ
COD ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ตามเกณฑ์

เมื่อไม่มีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดตามที่กําหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาร่วมประชุม และแจ้งจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมรวมจํานวนทั้งสิ้น 147 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
จํานวน 623,263,994 หุ้น หรือร้อยละ 77.9080 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.
ลงชื่อ...............................................
( ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ...............................................
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง
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ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3
รายงานประจําปี 2559 ในรู ปแบบแผ่ นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM) (กรุ ณาดูตามแนบ)
บริษัทจัดส่งรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งท่านสามารถรับรายงานประจําปี
2559 ในแบบรูปเล่มได้ ณ ห้องลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้วย
สําหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
หนังสือรายงานประจําปี 2559 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 02 033 0909 หรือส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายัง
บริษัท เพื่อดําเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
........................................................................................................................................................................................
-พับที่น-ี่

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2559
ข้าพเจ้าชื่อ.....................................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่ ........................................ หมู่บ้าน/อาคาร......................................................................................................
ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................
มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
-พับที่น-ี่

........................................................................................................................................................................................
ติดแสตมป์
3 บาท

ส่งถึง

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง
สํานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
(ขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2559)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ 1.
ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
อายุ 65 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง

:

กรรมการ ประธานกรรมการ

สัญชาติ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

:
:

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

:

ไทย
3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560
เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า ดํารงตําแหน่งอีกครั้ง
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

:

การถือครองหุ้นในบริษัท
:
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559
ประสบการณ์ ก ารทํางาน 5 ปี ย้ อ นหลั ง :
และ/หรือ ตําแหน่ งที่สาํ คัญ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
(ข) กิจการอื่นที่ไม่ เป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
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-

ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)

Professional Engineer, State of Texas, USA
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2011
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013
จํานวน 1,298,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.16
2537-2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

:
:

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

:

:

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
(จํานวน 5 บริษัท)
ประธานกรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จํากัด
กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
กรรมการ / บริษัท คาซาวดี จํากัด
กรรมการ / บริษัท เปี่ยมทิพย์ จํากัด
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
1.
2.
1.
2.

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ .
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
อายุ 46 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง

:

สัญชาติ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

:
:

ความสั ม พั น ธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง :
กรรมการด้ วยกัน
วุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
:

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ไทย
3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560
เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครั้ง
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
-ไม่ม-ี

- ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate
School of Business, Massachusetts, USA

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การถือครองหุ้นในบริษัท
:
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559
ประสบการณ์ การทํา งาน 5 ปี ย้ อ นหลั ง :
และ/หรือ ตําแหน่ งที่สาํ คัญ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หาร
ในกิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
(ข) กิจการอื่นที่ไม่ เป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

:

:

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มีการถือหุ้น
2550-2553 กรรมการบริษัท
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จํากัด

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
(จํานวน 2 บริษัท)
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ไอบายนาว จํากัด
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท พีเอ็มดี พลัส จํากัด
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
1.
2.
1.
2.
3.
4.

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 0/1 ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ 3.
นายกณวรรธน์ อรัญ
อายุ 50 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง

:

สัญชาติ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

:
:

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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:

:

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ไทย
3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560
เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครั้ง
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้
รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
-ไม่ม-ี

-

ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009

การถือครองหุ้นในบริษัท
:
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/ :
หรือ ตําแหน่ งที่สาํ คัญ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
:

ไม่มี

(ข) กิจการอื่นที่ไม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

(จํานวน 3 บริษัท)
กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จํากัด
หัวหน้าสํานักงาน / สํานักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
กรรมการ / บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

:

1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

:

1.
2.
3.
4.
5.

2553 – 2555 กรรมการ บริษัท สยามรักษ์ จํากัด

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1/1 ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ .
นางสาวเมนไว คู
อายุ 42 ปี
ตําแหน่ ง

:

สัญชาติ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

:
:

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

:

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ
บริติช
3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560
เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครั้ง
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
ภรรยาของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ

:

- Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United
Kingdom

- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การถือครองหุ้นในบริษัท
:
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/ :
หรือ ตําแหน่ งที่สาํ คัญ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop
40,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06
2545-2549 กรรมการและผู้อํานวยการ
บริษัท จิวกี่ อุตสาหกรรมการทอ จํากัด
2546-2549 กรรมการบริหาร
บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จํากัด

การดํารงตําแหน่ งเป็ กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

(ข) กิจการอื่นที่ไม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

:

(จํานวน 3 บริษัท)
กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ / บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จํากัด
กรรมการ / บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จํากัด
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

:

1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

:

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1/1 ครั้ง
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คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทําให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

9.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ขาพเจา บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
ระหวางเวลา 14.00 ถึง 17.40 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได มีมติ ให เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท แบบมอบอํ านาจทั่ วไป (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เปน 1,040,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 240,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุนสามัญ

จํานวนหุ้น
240,000,000

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1

รวม
(ล้ านบาท)
240,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได มีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 240,000,000 หุน มูลคาที่ ตราไวหุนละ 1 บาท รวม
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
จํานวนหุ้น
ร้ อยละต่ อ
หมายเหตุ
1/
หลักทรั พย์
ทุนชําระแล้ ว
ผูถือหุนเดิม
หุนสามัญ
ไมเกิน 160,000,000
20
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
ไมเกิน 80,000,000
10
1/
รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
 พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายใหกลุมบุคคลกอน หรือ
ใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
 เขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
 ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดตอ
และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําหุนสามัญเพิ่มทุน
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป
หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไปแลวแตวันใดจะถึงกอน
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3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 3-4 วิคเตอร คลับ ชั้น
2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (Record date) ในวันที่ 30
มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 บริษัทจะดําเนินการขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทตอกรม
พัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย
4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกูของบริษัท
6. ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราสวน
หนี้สินตอทุนของบริษัท
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลทําใหบริษัทมีผลประกอบที่ดีขึ้นใน
อนาคต ซึ่งผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากมูลคากิจการที่เพิ่มขึ้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไมมี9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ป
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
2 กําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (Record Date)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
3 รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วันที่ 31 มีนาคม 2560
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน
4 วันประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560
5 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทและกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 นับวันแตวันที่
ประชุมผูถอื หุนมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
ลายมือชือ่ ............................................... ผูมีอํานาจลงนามสารสนเทศ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร
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สารสนเทศเกี่ยวกับการนํา บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จํากัด (มหาชน)
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
ตามที่บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรั พย์ ”) โดย CE จะดําเนินการเพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นจาก 570,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย น 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษัท”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE
ลดลง ทั้งนี้การดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกําไรสุทธิรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ทําให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กําหนด และส่ง
หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะนําแผนการนํา CE เข้าจด
ทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ซึ่งรายละเอียดของ
สารสนเทศสามารถสรุปได้ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
การนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขายหลักทรัพย์
ผู้ซื้อหลักทรัพย์

:
:

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”)
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และขนาดของรายการ
ในการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
จัดสรร ดังนี้
1) จํานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preemptive Rights)
2) จํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
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ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
ของ CE ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุนชําระแล้ว จํานวน
815,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26
อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกําไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์การคํานวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
(NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคํานวณ

ขนาดรายการ (ร้อยละ)

(NTA ของบริษัทที่จําหน่ายไป x สัดส่วนที่ได้มา)
NTA ของบริษัท
(กําไรสุทธิของบริษัทที่จําหน่ายไป x สัดส่วนที่ได้มา)
กําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย
มูลค่ารายการจําหน่ายไป/1
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย
จํานวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อจําหน่ายไป
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วของบริษัท

NTA ของบริษัททีจ่ ําหน่ายติดลบ
20.45%
1.85%
ไม่มีการออกหุ้น

หมายเหตุ: /1 เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีนี้ จึง
คํานวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่คํานวณมูลค่ารายการจําหน่ายไปโดยอ้างอิงจาก
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.70

ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45% ซึ่งเป็นขนาด
รายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ทําให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กําหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์
4. รายละเอียดเบือ้ งต้ นของสินทรั พย์ ท่ จี าํ หน่ ายไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
: จํานวน 490,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้
1) จํานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่
เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
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มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย

ระยะเวลาการเสนอขาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็น
ผู้พิจารณากําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผู้ได้รบั สิทธิดังกล่าว ให้ทราบใน
ภายหลัง
: 0.50 บาทต่อหุ้น
: ยังมิได้กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่
CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.
: ยังมิได้กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

: บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”)
: เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน การผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
โครงสร้างเงินทุน
: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท :
CE จะมีทุนจดทะเบี ยน 570,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํา นวน
1,140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมี
ทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน1,630,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สัดส่ว นการถือ หุ้นของบริษัท ใน : ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน
CE
CE ร้อยละ 87.36
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือ
หุ้นใน CE ร้อยละ 61.10
บริษัทย่อย
: CE ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน CE ถือหุ้นร้อยละ
100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จํากัด (“PSCL”) และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด (“CI”)
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรือซื้อที่ดิน
และซื้ อ ขายโครงการให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย PSCL และ/หรือ
บริษัทย่อยของ PSCL เท่านั้น
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คณะกรรมการ

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์ศักดิ์ กํามเลศ
2. นายสมิทธิ์ พนมยงค์
3. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์
6. ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมน ไว

ข้อมูลทางการเงินของ CE
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2557
1,209.29
1,110.39
221.54
(31.68)
98.90
93.18
104.31
(11.14)
(31.89)

2558
4,945.67
4,713,11
308.65
(4.18)
232.57
989.15
871.36
122.44
27.01

2559
10,633.49
10,118.41
570.00
22.05
515.07
1,253.66
1,121.11
131.34
25.33

หมายเหตุ : CE จัดตั้งบริษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอ
ขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการกําหนดราคา ทั้งนี้ CE จะกําหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน
ภายหลังจากสํานักงาน กลต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ CE
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ จี าํ หน่ ายไป
เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดังนั้น มูลค่าของสินทรัพย์ที่จําหน่ายไป จึงคํานวณได้จาก มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ CE เสนอขายจํานวน 490,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของสินทรัพย์ที่
จําหน่ายไปจํานวน 245,000,000 บาท
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7. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าบริษัทจะได้ รับ
1) ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
2) ประโยชน์ต่อบริษัท
- ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CE เช่น การเพิ่มทุนใน CE ของบริษัท การค้ําประกัน การจัดหา
แหล่งเงินกู้ การให้เงินกู้ยืม เป็นต้น
- ทําให้บริษัทสามารถรับรู้มูลค่ากิจการของ CE ตามราคายุตธิ รรม
- รับรู้ผลกําไรที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนใน CE
3) ประโยชน์ต่อ CE
- เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับ CE
- CE มีเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ใน
การชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือสําหรับสํารองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CE
- เพิ่มความแข็งแกร่ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ CE
- เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของ CE
8. ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในการนํา CE เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียน
1)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุ้น จะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ
87.36 เหลือร้อยละ 61.10 หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไร และสิทธิออกเสียง
ของบริษัทใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE จึงนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE จํานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

2)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)
หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างไรก็ดี การลด
สัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กําไรของบริษัทใน CE

9. แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขาย IPO
CE จะนําเงินที่ได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สําหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มใน
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือ สํารองเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของ CE
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10. เงื่อนไขของการทํารายการ

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทมีมติอนุมัติการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมัติการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4) CE ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Rights)
5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อ
บริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้
CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 11
ไม่มี
13. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัท ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท และขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ทั้งนี้
สารสนเทศฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคําเสนอ
เพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์
14. ข้ อมูลอื่นๆ
ในการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของ
บริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในเบื้องต้นมีดังนี้
รายชื่อ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คุณสาวคู แมน ไว
คุณเบญจมาศ จิรธรรมศิริ
คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
คุณปรียานุช ปานะนนท์
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CE
ตําแหน่ง

การถือหุ้น

บริษัท
จํานวนหุ้น
สัดส่วน

กรรมการ
บุคคลตาม.258
บุคคลตาม.258
กรรมการ
บุคคลตาม.258

0.00%
ไม่มี
ไม่มี
12.64%
ไม่มี

408,000,000
40,500,000
10,000,000
1,919,500
19,200,000
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51.0%
5.06%
1.25%
0.24%
2.40%

จํานวนหุ้นที่
ได้รับจัดสรร
62,475,000
6,201,563
1,531,250
293,924
2,940,000

สัดส่วนการถือหุ้นใน CE
ก่อนเสนอ
หลังเสนอ
ขาย
ขาย
0.00%
3.83%
ไม่มี
0.38%
ไม่มี
0.09%
12.64%
8.85%
ไม่มี
0.18%

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ทั้งนี้ หากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้จํานวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ที่จะได้
จัดสรร และจํานวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรจะเป็นไปตามรายชื่อและจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นในบริษัท ในวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
เหตุผลและความจํ าเป็นในการจัดสรรหุ้น ให้กับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดั ง กล่าวเป็นผู้ถือ หุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทลดลงเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Pre-emptive Right โดยเสนอขายในราคาเดียวกับราคา
เสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
15. รายการธุรกิจกับบุคลลและบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
15.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่ อย
บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เวอเทคโลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เออี โซลาร์ จํากัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จํากัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จํากัด
บริษัท ซัน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริษัท โซล เพาเวอร์ จํากัด

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36 และกรรมการร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

บริษัท ซันพาร์ทเนอร์ เจแปน จํากัด
บริษัท ซีซี ฮามาดะ โซลาร์ จํากัด
การร่ วมค้ า
บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากัด
บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ศรีธนเทพ จํากัด
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
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ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อย

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
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บาท
งบการเงินรวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 19)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ่ ืน (หมายเหตุ 19)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินกู้ยืมระยะสัน้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
รวมทั้งสิ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

-

-

645,541

-

-

14,945
13,119,895
97,900
13,232,740

879,611
879,611

686,263
686,263

489,787
489,787

2,000,000
(2,000,000)
-

10,000,000
2,000,000
(10,000,000)
2,000,000

-

-

2,000,000
(2,000,000)
-

2,000,000
2,000,000
4,000,000

-

-

-

-

107,019

108,560

15.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทเกี่ยวข้องกัน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2558
2559
2558
2559
รายได้ จากการให้ บริการ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

60

1,368,447

-

-
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บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

บริษัทย่อย
ดอกเบีย้ รั บ

-

-

1,643,624

1,284,222

บริษัทย่อย
ต้ นทุนขาย

-

-

242,354,426

146,407,344

บริษัทย่อย
ค่ าขนส่ ง

-

-

บริษัทย่อย
ค่ าที่ปรึกษาทางกฏหมาย

-

-

รายได้ ค่าเช่ า

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนทางการเงิน

3,632,169

1,382,802

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

210,233

377,096

18,525,766

11,817,291

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ขอแสดงความนับถือ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร
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-

61

541,234

29,484,433

22,165,576

1,575,719

1,302,752

8,917,266

9,337,978

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแต
วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผู
ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาชื่อ
กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน
1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ จัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน ประชุม และใหโ ฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนัง สือ พิมพ
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปน
ที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้นไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน
ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิไ ดมาเขา รว มประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง
ซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
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(6) กิจการอื่น ๆ
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือ
หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ขอ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมี คุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ 20. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่
จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
การจ่ ายค่ าตอบแทน และโบนัสกรรมการ
ขอ 35. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน
แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
การจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกําไร
ขอ 47. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหจายเงินปนผล
เงินปนผลใหจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแต
กรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย
ขอ 48. บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสํารองที่ไดระบุไวแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเปนทุน
สํารองอยางอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได
การเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยง หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท
ขอ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพยที่ใชบังคับการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณีใหบริษัท
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย
ข อ บั ง คั บ ในหมวดนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตราบเท า ที่ บ ริ ษั ท มี ห น า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ
ลงทะเบียนดวยระบบบารโคต (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาดวย
เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนเขาเขารวมประชุมดวยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโคตที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่สงมาดวย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกใหผูถือหุนซึ่งปรากฎรูปถายและยังไมหมดอายุ เพื่อลงทะเบียน
- ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ เปนตน
- ผูถือหุนชาวตางประเทศ : หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโคตที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่สงมาดวย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูรับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง เพื่อลงทะเบียน
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
2.1 กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคลเขาประชุมดวยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโคตที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่สงมาดวย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคล เพื่อลงทะเบียน
(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถือหุน
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ตองออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจของนิติบุคคล
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : ตองออกโดยสวนราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู
หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลตองผานการรับรองจากโนตารี่พับบลิค หรือ หนวยงานราชการที่มีอํานาจไมเกิน 6
เดือน เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน และ
ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคําแปล
2.2 กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโคตที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่สงมาดวย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมีอํานาจของนิติบุคคลที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูรับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง เพื่อลงทะเบียน
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(จ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถือหุน
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ตองออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจของนิติบุคคล
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : ตองออกโดยสวนราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู
หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลตองผานการรับรองจากโนตารี่พับบลิค หรือ หนวยงานราชการที่มีอํานาจไมเกิน
6 เดือน เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน
และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคําแปล
3. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
3.1 ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล
3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนนักลงทุนตางประเทศมอบใหคัสโตเดียนเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตองสงหลักฐาน
ตอไปนี้เพิ่มเติม
(ก) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนนักลงทุนตางประเทศใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
(ข) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทั้งนี้ เอกสารใดที่ตนฉบับมิไดเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน และใหผูถือ
หุนหรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคําแปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะของผูถือหุนแตละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการเคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝาก และดูแลหุน
หากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ประสงคจะใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวนโหลดแบบ ค. ไดจาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนที่มีระบบ
บารโคต (Barcode) ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไดจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ
แบบ ค.)
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2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน
หนึ่ง โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนาชื่อกรรมการ
อิสระ ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม
ดังกลาว
3. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวม
ประชุม
4. สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือกอนเวลาเริ่มประชุม
อยางนอยครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม
ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และ
ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยู
ได เวนแตเปน คัสโตเดียนที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ในวันศุกรที่ 21
เมษายน 2560ณ หองวิคเตอร 3-4, วิคเตอร คลับ ชั้น 2, เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560
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ปิ ดอากร
แสตมป์ 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)
เลขทะเบียนผูถือหุน ________________________
(1)

เขียนที่ ______________________________
วันที่ _____เดือน____________พ.ศ._______
ขาพเจา _________________________________________________
สัญชาติ______________________________________
อยูบานเลขที่ ________________________ ถนน_________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย _______________________________

(2)

เปนผูถือหุนของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________________เสียง
ดังนี้
หุนสามัญ_____________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________ เสียง
หุนบุริมสิทธิ___________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________ เสียง

(3)

ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทได โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย)
 1.

ชื่อ _____________________________________________อายุ ________ป อยูบานเลขที่ ________________________
ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต__________________
จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย _______________________ หรือ



2. ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
อายุ 64 ป อยูบานเลขที่ 101/5
ถนน _ลาดพรว 1
ตําบล/แขวง คลองถนน
อําเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10220
หรือ



(3) ชื่อ รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
อายุ 74
ถนน รามอินทรา 67
ตําบล/แขวง คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10320

ป อยูบานเลขที่ 30
อําเภอ/เขต คันนายาว

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองวิคเตอร 3-4 วิคเตอร คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงนาม __________________________________ ผูมอบฉันทะ
(
)
ลงนาม __________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
สิ่งที่สง มาดวย 9
(
)
หมายเหตุ

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนผูรับมอบ
68
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _______________________

เขียนที่ ______________________________
วันที่ _____เดือน____________พ.ศ._______

(1)

ข้าพเจ้า _________________________________________________
สัญชาติ______________________________________
อยู่บ้านเลขที่ ________________________ ถนน_________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________________

(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ____________________เสียง
ดังนี้
หุ้นสามัญ_____________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ___________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)
 1.

ชื่อ _____________________________________________อายุ ________ปี อยู่บ้านเลขที่ ________________________
ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต__________________
จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________ หรือ



2. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน _ลาดพร้าว 1
ตําบล/แขวง คลองถนน
อําเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
หรือ



(3) ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
อายุ 74
ถนน รามอินทรา 67
ตําบล/แขวง คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320

ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
อําเภอ/เขต คันนายาว

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

69

66

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายกณวรรธน์ อรัญ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นางสาวคูเมนไว
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 240,000,000
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน
240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5)
(6)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงนาม __________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงนาม __________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัส ทรี้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์
คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สําหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____________________

เขียนที่ ______________________________
วันที่ _____เดือน____________พ.ศ._______

(1)

ข้าพเจ้า ____________________________________________________________________________________________________
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่__________________ ถนน_________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________________
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ กับ ________________________________________________________
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ____________________เสียง
ดังนี้
หุ้นสามัญ_____________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ___________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง

(2)

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)
 1.

ชื่อ _____________________________________________อายุ ________ปี อยู่บ้านเลขที่ ________________________
ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต__________________
จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________ หรื อ

 2.

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน _ลาดพร้าว 1
ตําบล/แขวง คลองถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
หรื อ

 3.

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
อายุ 74
ถนน รามอินทรา 67
ตําบล/แขวง คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320

สายไหม

ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
อําเภอ/เขต คันนายาว

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(3)

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ_____________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ์___________________หุ้น ออกเสยงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _________________________ เสียง

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรสุทธิสาํ หรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
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 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. ดร.ปรั ชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง
2. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง
3. นายกณวรรธน์ อรั ญ
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง
4. นางสาวคู เมนไว
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง

 งดออกเสียง____________เสียง
 งดออกเสียง____________เสียง
 งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 240,000,000
บาท และการแก้ ไขเพิ่มทุนหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อสอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท มูลค่ าตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เสนอขายให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right) Offering)
จํานวนไม่ เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่ เกิน 80,000,000 หุ้น
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จํากัด (มหาชน)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

วาระที่ 11

เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปใน
การประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุก
ประการ

ลงนาม __________________________________ ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงนาม __________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประขุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ูถืห้ ุนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์
คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ____________ เรื่ อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
วาระที่ ____________ เรื่ อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
วาระที่ ____________ เรื่ อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
วาระที่ ____________ เรื่ อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
วาระที่ ____________ เรื่ อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
วาระที่ ____________ เรื่ อง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย______________เสียง  ไม่เห็นด้วย _______________เสียง  งดออกเสียง____________เสียง
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ลําดับที่ 1.
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
อายุ
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท
บริษัทในเครื อ บริษัทร่ วม
หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่
กรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน

การมีส่วนได้ เสียในวาระที่
เสนอ

: ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
: กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
: ไทย
: 64 ป
:
-ไมมี:

- ปริญญาโท พัฒนาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุนที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไมมีกิจกการอื่นที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2556-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซิเดนท ออโตโมบิล อินดัสทรีส จํากัด
2554-ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีดานแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2551-ปจจุบัน ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2548-ปจจุบัน ผูออกแบบระบบบัญชี กลุมบริษัทโบนันซา
2547-ปจจุบัน ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2545-ปจจุบัน ผูออกแบบระบบบัญชี บริษัท ทุงคาคอนกรีต จํากัด
2543-ปจจุบัน คณะกรรมการฝายการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
: มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับป
2560)
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ลําดับที่ 2.

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
อายุ
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท บริษัทใน
เครื อ บริษัทร่ วม หรื อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559)
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประสบการณ์ การทํางาน

: รองศาสตราจารย ดร.ณงค อยูถนอม
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
: ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
: ไทย
: 74 ป
:
-ไมมี: -

ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of
Florida, USA
- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of
Technology, CA
: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน -ไมมี: กิจการที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2555-ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
2549-2555
ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
2546 -ปจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546 -ปจจุบัน ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
2546 -ปจจุบัน ประธานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
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: มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับ
ป 2560)

79

77

81

ณ หองวิคเตอร 3-4 วิคเตอร คลับ ชัน้ 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1 (FYI Center)
เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร 1 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม
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