
SUSTAINABLE GROWTH

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2561
บริษัท เชาว� สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. 
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น C
โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท สุขุมวิท เทอมินอล 21
เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110



ที ่CHOW.0253/2561 

วนัที ่5 เมษายน 2561 

เรือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

เรียน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุม) 

2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560

3. รายงานประจาํปี 2560 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู (CD-ROM)

4. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งใหม่

5. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)

6. สารสนเทศการนําบรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ

7. ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

9. คําชี้แจงวธิีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนั

ประชุม

10. ขอ้บงัคบัของบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการ

ออกเสยีงลงคะแนน

11. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท เชาว์ สตลี อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) กาํหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 

2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์สุขุมวทิ 

เทอมนิัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวทิ19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อ

พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิัทไดจ้ดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2560 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขี ึน้เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2560 

แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และไดส้่งใหก้ระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 

เอ ไอ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั(www.chowsteel.com)แลว้ 

 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 21 

เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2561 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ดงักล่าว โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ฉบบัน้ีตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2560 ซึง่ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปี 2560 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 ซึง่สรุปผลการดําเนินงาน

ของบรษิทัและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2560 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 

การลงมต ิวาระน้ีไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน ซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ประจาํปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทั และจดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชก่ีอนเสนอให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ ซึง่แสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2560 ทีผ่่านมา โดยสรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน          (หน่วย:ลา้นบาท) 

2560 2559 2558 

บรษิทัและ 

บรษิทัย่อย 

บรษิทั บรษิทัและ

บรษิทัย่อย 

บรษิทั บรษิทัและ

บรษิทัย่อย 

บรษิทั 

สนิทรพัยร์วม 12,565.45 4,175.39 13,232.35 6,443.50 8,092.36 5,212.60 

หน้ีสนิรวม 11,039.70 2,971.09 11,880.22 5,142.76 6,780.02 3,942.40 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 3,676.01 2,264.55 2,619.84 1,468.72 2,171.46 1,208.49 

รายไดร้วม 4,222.48 2,423.14 2,741.32 1,798.11 2,369.06 1,512.67 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี* 256.15 (102.36) 32.54 31.54 (110.42) (81.55) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)* 0.32 (0.13) 0.04 0.04 (0.14) (0.10) 

*หมายเหตุ กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 

โดยมรีายละเอยีดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลของ

งบการเงนิเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทักาํหนด ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนั

ผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และ

ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไรสมควร

พอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   
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ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรกําไรสุทธเิพื่อเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 2560 เน่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุน

สาํหรบัปี 2560 เป็นเงนิจาํนวน 102,359,752 บาท   

โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา ดงัน้ี 

รายละเอยีด ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 800 800 800 800 800 800 800 

2. กําไร (ขาดทุน) สทุธเิฉพาะบรษิทั (ลา้นบาท) (102.36) 31.54 (81.55) 43.19 103.11 24.57 193.0 

3. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท : หุน้) (0.13) 0.04 (0.10) 0.05 0.13 0.03 0.32 

4. รวมเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท : หุน้) - - - - 0.10 0.10 

5. รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) - - - - 80.0 80.0 

6. สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผลต่อกําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) - - - - 77.59 41.45 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ไปเป็นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไข

เพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้.43 ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนด

ค่าตอบแทนของบรษิทัประจาํทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน

ต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัทรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั และในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีายเดมิทําหน้าที่

ครบ 5 รอบปีบญัชตีิดต่อกนับรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี

ตดิต่อกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกบรษิัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและ

บรษิทัย่อยประจาํปี 2561 เน่ืองจากมมีาตรฐานการทาํงานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมทัง้ปฏบิตัิ

หน้าที่ได้เป็นอย่างดตีลอดมา นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีอง

บรษิัทจดทะเบยีนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเหน็ว่าบรษิัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จํากดั มค่ีาสอบบญัชทีี่เหมาะสม 

อย่างไรกด็ ีนายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่218 สงักดับรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั 

ได้ปฏบิตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชี

ตดิต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2556-2560 จงึพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชร่ีวมกนัเพิม่เตมิ

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณา

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั และบรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั เป็นผูส้อบ

บญัชร่ีวมกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย และมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 พจิารณาอนุมตัิ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีดงัน้ี 

1. อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2561

1.) นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4334 

สงักดับรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั  

(เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2551-2555 รวม 5 ปี) 
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2.) นายจุมพฎ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7645 

สงักดับรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย) 

3.) นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จติร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8125 

สงักดับรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย)  

4.) นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5599 

สงักดับรษิทั ดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย)  

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะของ

บรษิทั ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชมีคุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) 

บรษิทัทีเ่ป็นสาํนกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบั

บรษิทั บรษิัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและ

บรษิทัย่อยสงักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกนั  

2. อนุมตัใิหก้าํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2561 เป็นเงนิ 1,050,000 บาท (เท่ากบัปี 2560) ดงัน้ี

ค่าสอบบญัช ี ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ค่าสอบบญัชสีาํหรบัปี 600,000 บาท 600,000 บาท - 

ค่าสอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 450,000 บาท 450,000 บาท - 

ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) - - - 

รวม 1,050,000 บาท 1,050,000 บาท - 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 21 กาํหนดว่าใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 

2561 มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน ประกอบดว้ย 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 

(1) นายสงวนเกยีรติ ์ลิว่มโนมนต ์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(2) นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร, 

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

(3) นางศรุตา ชนิ กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
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โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว

ทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งกําหนดให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคดัเลอืกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบรษิัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี

ความรูค้วามเชีย่วชาญ เป็นผูท้ีม่ภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคุีณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารทํางาน

โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนพจิารณาความหลากหลายและองคป์ระกอบของความรูค้วามชํานาญเฉพาะดา้นทีจ่ําเป็นต้องมหีรอื

ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึง่มรีองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยู่ถนอม ทําหน้าทีป่ระธานในที่

ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือประจําปี 2561 ไดพ้จิารณา

รายชื่อบุคคลที่กรรมการบรษิัทเสนอจํานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดมิที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้

พจิารณาคุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ และมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณากรรมการรายเดมิ 3 คน ไดแ้ก่ นายสงวนเกยีรติ ์ลิว่มโนมนต ์นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิและนางศรุ

ตา ชนิ เน่ืองจากเป็นว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทั มภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูม้คุีณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารทํางานทีโ่ปร่งใสไม่ด่าง

พรอ้ย และไดป้ฏบิตังิานในตําแหน่งหน้าทีใ่นฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 

ไดห้ารอืกนัอย่างกวา้งขวางโดยพจิารณารายชื่อบุคคลทัง้หมดทีไ่ดร้บัการเสนอ รวมทัง้พจิารณาคุณสมบตัเิป็น

รายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบแลว้ว่าเป็นผูม้คุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม จงึมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 เลอืกตัง้กรรมการที่ครบ

กาํหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ นายสงวนเกยีรติ ์ลิว่มโนมนต์ นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิและนางศรุตา ชนิ 

เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระ 

ทัง้น้ี กรรมการรายเดมิทัง้ 3 คนขา้งต้นไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทํา

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั  

สาํหรบัประวตั ิระยะเวลาทีเ่คยดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มลูการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุด

ย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ขอ้มูลการถือหุ้นในบรษิัท ขอ้มูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิัทจด

ทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอชื่อปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

การลงมต ิผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอืในการเลอืกตัง้กรรมการหน่ึง(1)คน โดยผูถ้อืหุน้จะใช้

คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดของตน เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและควรกําหนดใหม้กีาร

ทบทวนทุกปี ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
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รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คุีณภาพไวก้บับรษิทัซึง่ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 ได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาแลว้  

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึง่ไดม้ี

การดําเนินการตามกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ

เทยีบเคยีงกบับรษิทัในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกนัตลอดจนคํานึงถงึความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน

แลว้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด

ย่อยสาํหรบัปี 2561 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท ซึง่เท่ากบัปี 2560 ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2561 

(อตัราทีเ่สนอ) 

ปี 2560 

(อตัราเดมิ) 

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน, ค่าเบีย้ประชมุ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั

- ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาท/คน/เดอืน)

- ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้)

20,000 

30,000 

15,000 

20,000 

20,000 

30,000 

15,000 

20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 15,000 10,000 15,000 10,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 15,000 10,000 15,000 10,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 15,000 10,000 15,000 10,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

- ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 15,000 10,000 15,000 10,000 

2. สทิธปิระโยชน์อื่นๆ

- ประกนัภยัความรบัผดิสาํหรบักรรมการและเจา้หน้าที่

- ประกนัภยัการเดนิทาง

-ทุนประกนั 100,000,000 บาท

-ทุนประกนั 2,000,000 บาท

-ทุนประกนั 100,000,000 บาท

-ทุนประกนั 2,000,000 บาท

ค่าเบีย้ประกนัทัง้สองรปูแบบรวมกนัไม่เกนิ 400,000 บาท 

3. โบนสั ค่าเบีย้ประกนัภยัทางธรุกจิ ค่าตอบแทนพเิศษ

และค่าตอบแทนอื่น

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกนัภยัทางธุรกจิ ค่าตอบแทนพเิศษ และ

ค่าตอบแทนอื่น มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูจ้ดัสรร และ

เมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแลว้ กําหนดให้

มจีาํนวนเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท  

ทัง้น้ี กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบี้ยประชุมสาํหรบัการจ่ายค่าเบี้ย

ประชุมจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
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ในปี 2560 ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเป็นจํานวนเงนิ 2,640,000 บาท ซึง่เป็นการจ่าย

โดยไม่เกนิหลกัเกณฑข์า้งตน้ ทัง้น้ี ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2560 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

การลงมต ิคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 

240,000,000 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน    

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้บริษัทมีเงนิทุนเพิ่มเติมสําหรบัการดําเนินกจิการของบรษิัท และ/หรือ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจใน

อนาคต และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 

240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 800,000,000 บาท เป็นจาํนวน 1,040,000,000 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 240,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อจดัสรรแบบมอบอาํนาจ

ทัว่ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละคนถอือยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจํากดั (Private 

Placement) โดยรายละเอยีดปรากฎในวาระที ่9 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจงึ

ตอ้งแกไ้ขเพิม่หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ดงัต่อไปน้ี  

เดมิ “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน 800,000,000 บาท (แปดรอ้ยลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยลา้นหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยลา้นหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้ (   - )

ใหม ่ “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน 1,040,000,000 บาท (หน่ึงพนัสีส่บิลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,040,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัสีส่บิลา้นหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 1,040,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัสีส่บิลา้นหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้ (   - )

แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 240,000,000 บาท จากเดมิ 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 

บาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงัรายละเอยีดขา้งต้น ทัง้น้ี ใหบุ้คคล

ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน  

การลงมต ิคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

จาํนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ

หุ้น (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

จาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น    

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจํานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

800,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) จาํนวน 240,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีป่รากฎในวาระที ่

8 ขา้งตน้ โดยบรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 160,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering)

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 80,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยราคาทีเ่สนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอ

ขายหุน้ในราคาตํ่าตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาต

ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากว่าราคาถวั

เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็ (7) ทําวนัทําการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ

สบิหา้(15)วนัทําการตดิต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุน้ และบุคคลดงักล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ

บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณามอบหมายให้

คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจดงัน้ี  

- พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่มบุคคลก่อน

หรอืใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้รวมถงึมอีํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย อตัราส่วน

การจองซือ้ วนัและเวลาทีเ่สนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

- เขา้เจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อนั

เกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

- ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ซึง่รวมถงึ

ตดิต่อ และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และนํา

หุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ

เมื่อมกีารจดัสรรหุน้เพิม่ทุน โดยวธิกีารที ่(1) และ (2) แลว้ทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิม่ขึน้จะมจีํานวนรวมกนัไม่

เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมมีติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 

240,000,000 หุน้ หากจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้รายเดมิตาม (1) ทุนชาํระแลว้

ในสว่นทีเ่พิม่ขึน้จะมจีาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของทุนชําระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุนซึง่

เป็นจํานวนหุน้ไม่เกนิ 160,000,000 หุน้ และหากจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน

วงจาํกดัตาม (2) ทุนชาํระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ขึน้จะมจีาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ10 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ณ วนัที่

คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุนซึง่เป็นจาํนวนหุน้ไม่เกนิ 80,000,000 หุน้ 

การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีในครัง้ถดัไป 

หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  
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ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกนิ 240,000,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เสนอขายให้

ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) จํานวนไม่เกนิ 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากดั 

(Private Placement) จํานวนไม่เกนิ 80,000,000 หุน้ ดงัรายละเอยีดขา้งต้น ทัง้น้ี การทํา General Mandate 

ขา้งต้นจะมสี่วนช่วยทําใหบ้รษิัทมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการดําเนินธุรกจิปกตแิละขยายธุรกจิ ส่งเสรมิ

สภาพคล่อง และโครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสมของบรษิทั  

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการนําบริษัท เชาว ์เอ็นเนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอ ไอ   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่8 เมษายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

(CEPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นําหุ้นของCEPLเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ  

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่21 เมษายน 2560 ของบรษิทัมมีตอินุมตัใิห ้CEPL 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน อกีจาํนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 490,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,630,000,000  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมมีตอินุมตัิ

ให ้CEPL จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จาํนวน 490,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี 

(1) หุน้สามญัใหม่จาํนวน 367,500,000 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)

(2) หุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 122,5000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิัท เชาว ์สตีล อนิดสัทรี ้

จาํกดั (มหาชน)  ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในบรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน)

(Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดยีวกบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรกของ CEPL

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิัทไดเ้ขา้ลงทุนใน CEPL และช่วยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัจากการทีส่ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน CEPL ลดลงจากรอ้ยละ 87.36 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของ CEPLเหลอืร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของCEPL (คดิคํานวณจากการ

เสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรกของ CEPL) หรอืลดลงเหลอืรอ้ยละ 26.26 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของCEPL (คดิคาํนวณจากการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรกและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

โดยCEPL)

การเพิม่ทุนของCEPLดงักล่าว ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในCEPLลดลง ซึง่เขา้ข่ายเป็นการจําหน่ายไป

ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และ

ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 

2547 รายละเอยีดของรายการจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยป์รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการเข้าทํารายการในครัง้น้ี เป็นรายการที่

สมเหตุสมผลต่อบรษิทั โดยเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งใหก้บัCEPLใหม้ากขึน้ เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
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ในธุรกจิของCEPLรวมทัง้ เพื่อใหC้EPLสามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ี ยงัเป็น

การเพิม่มูลค่าเงนิลงทุนในCEPLของบรษิทัใหม้ากขึน้ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2561 

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั นําหุน้เขา้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่

จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่

คณะกรรมการมอบหมายเป็นผูพ้จิารณากําหนดสดัส่วนการใหส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และวนั

กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ดงักล่าว(Record Date)เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ เกีย่วกบั

การเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของCEPLให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการ

จดัสรรหุน้เพิม่ทุนของCEPLใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าวใหส้าํเรจ็ลุล่วง 

การลงมต ิเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 37 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

การเสนอขอแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทในครัง้น้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ.

2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ข

เพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 37 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสัง่หวัหน้าคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกจิ โดยใหย้กเลกิขอ้บงัคบัขอ้ 37 เดมิทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 37 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี(่4)เดอืนนับแต่วนั

สิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั   

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้

ถอืหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ(10)ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืใหค้ณะกรรมการ

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้(45)วนั

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อ

กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอีน่ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้(45)วนันับ

แต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีก

ประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจําเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้องร่วมกนัรบัผดิชอบ

ชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั”  

การลงมต ิคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี(่3/4)ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 12 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทัง้แจ้งผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 นัน้ บรษิทั

ขอเรยีนว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม

หลกัเกณฑข์องบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัจะเชญิผูแ้ทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมายทาํหน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนหลกับรรษทัภบิาลทีด่เีพื่อใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑก์ารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

บรษิทักําหนดวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 

ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 

บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) ประจําปี 

2561 ฉบบัน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.chowsteel.com) 

ในหวัขอ้ขอ้มลูสาํหรบัผูถ้อืหุน้ หรอืหวัขอ้ Shareholder Information ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีําถามทีต่้องการใหบ้รษิทัชีแ้จงใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระการประชมุ สามารถจดัสง่คาํถามล่วงหน้าไดท้ี ่Email address: info@chowsteel.com หรอืทาง

โทรสารหมายเลข  0 2033 0909 

จงึเรยีนมาเพื่อกรุณาเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวดงักล่าว และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการ

เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะนํา

หนงัสอืมอบฉนัทะ และหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุมไปแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็น

ตน้ไป  

ขอแสดงความนบัถอื 

( ดร.ปรชัญา  เป่ียมสมบรูณ์ ) 

ประธานกรรมการ 

สาํนกังานเลขานุการบรษิทั

โทรศพัท ์0 2355 0901-8 

โทรสาร 0 2355 0909 

11
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12



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

เม่ือวนัศกุรท่ี์ 21 เมษายน 2560 
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Cl,ow Steel Industries Public Compa111• l.ilnitcd 

'l'W b1'il1 bb'il::'llm'W'V11.la::'lllJ 

,J1�1rnri'11'l'W�nf � 21 Ll.J1:r1!J'U 2560 rnn 14.00 'U. ill '\,1'1M'if1Llil'1lf 3-4 'if1Llil'11f r1lu 'IYu 2 L'11Yh1!J1'tl L'Jl'UL!i1'1lf 1 

Lfl'JJ� 2525 L'11Yh1!J1'11 L'n'ULliltJf 1 �'U'U'W1�11l.J 4 LL'JJ1,l'lfl'11,Llil!J L'JJ!ill'lfl'11,Llil!J n!,Ll'l'Wl.J11,1'Uf1110110 

b1lJma1.la::'lllJ b1'il1 14.00 u.

�li'1l�mni1mh::1;i�1!Jlil'WL'11,91U1'W 47 n!J n;i91u1u�uUi 551,587,333 �u Llfl�Vll.J'111J'il'WY1::a.n91u1u 37 

n!J 11;i91u1u�u1tli 97,743,556 �u 11rnilu�li11�uif,�a.n�1!Jlil'WL'tl,Llfl��lJ'111J'il'W'Vl�lJ1L;1i11J1.l1�11lJ�\iuo;1u1u 84 n!J 

11lJ91'U1'Wii'W1�i,iu 649,330,889 '\,11,! AlilL1J'W1'tl!Jfl:: 81.1664 'JJ'11,911J1'U'),l'U�91m..h!J ml.J;'1ll.1"'11J'JJ'11,U1tl'VI� �" Ln'Wn'l1 
. . . 

naalJn1avlb-ii'1i1lJ1.la::� 41mu 10 A'W ("l1n'11u1u 1 o A'W) 

1. o11. tll''ll(l!1 Li1!JlJfllJ\j1ill n111Jm1 mwm1:ai11� tl1::n1umwm1 

5. 

6. 

7. 

8. 

'U1!J1J'WUl)fl L9l'W 9111\J� 
' d d 

U1!JlJ111'1 "1. L1lJ911J 

U1!Ji1,11JLnmii1 �1l.JL1JlJ1Ji'l 

U1!J'tl'U11fl 91fi11l.Jffl 

9. U1,i111�!1i11 �1fi11l.Jffl

10. U1,i111i;J LJ.l'U 11

n11lJn111i111"lfl'111J 

ti 1�fi1'Un1Wn1111111,11 Ufl ::n 11,1\Ji;J fl 1 liltl 1J Ll 1'1 \J 

1.h:: fi11J mw n11ll1111J 'J Ll fl fl "l m 1 

n111Jm1 nrwmr:aM� tl1::n1unn1Jn111i1119i1'111J 

tl1::n1i.n11lJn11u)1,111r111l.JL�!J, 

n111J muinm LLfl::n11,1i.1i1 rh lil'111J LL1'11J 

m1;im1 nn1Jm1:aM� nn1Jm1!iln"lfl'tlu 
... .,; <> .., ... m11Jn11wm1m11JLfl!N nn1Jmm1nui:1Lifln"ln11 

n1wm1 mwm1ti111� mwm1o1119fl'tlu 

nm.m11 nn1Jm1tiM� m11Jm1n1ri'ui:]LLfln9m1 

n11l.Jn11 n11lJn11i1111,11Lifl�ll11,l1Jli1fl11il'tllJLL\'11J 

mwm1 tl1::n1i.mwmrn1m1 

mwm1u1m1m1l.JL�m m11Jm1n1ri'ui:Jiifln"lm1 

mwm1i1nmLLfl::n11,1i.1i11'i11ii'tl1JU\'11J 

m11Jm1 mwmrn1mr 

m11Jm1 mrnmrn1mr 

14
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Chow Steel Industries Pulilic Co111/Ji111v Li111itcd 

7. 1 umnru A � •• 1.11.1 u1tl'l'lr.i� 1 l;l:jihl'n A� u 1.11.1,�,M 1.J, i\uii118 ""'�" v1t1t1n .�tMt1t1n"l1n'-111.11m� m-K.:i1-11J v1�, 1ihf11J

1h�'Jl1JL1.1111�ii'1.11 Ull�l'i11.1�,1-1�t1"l�lit111,uur1�uum�8.:i�,i\1.11i118 '!v1811.1m1w"l1nw1r1�uuu,�8.:io11nisi11r.i�r11ii.:ili.:im1 
' ' 

...i """""" ,, ...i .., \lt, .., -!I ..... ,, ll'I l'l�U l,Jl,JL�8"\'I �n'Elljl,J\'IIJ'EllJ'ill,J\'l�U� 1'1'1 L "lM\,11 1 M11J1-1\,J'l'St11Jti1J'ill,J\'1�1'118 

8. l111-1fu118��L�81'1C<�m1uur1�uuu'llt1.:iulii!'l�111�Ju"l�11u111JC<llUll�lL'i.:i111�u1�'1j1J\'111um81-1ii'.:i"l1n,�'t"l

il'Wn11!Nl'l�U 1,J'W L'WUliill�111� 'El,h.:i hn M11J 1,11 nu1.:i111�wit1.:i 11rl l 1ll1 L 'Wn11\J1Jl,J11,Jn11U n ffl u 1�!i1'W� !11"l"l�'ll'El 1 «�u t�'lj )J 

..i1 l ilum1W"l1WJ1 L 1.1111�(11'11urit1'Wl �ti L11n11U1�'1j1J lUU'lut1 �1'1 lii!l l ti!), .. ��.ri'El L 911-1\J1�1lil lil11"lU1J A� u \,11,Jl�'t"l �l'llJ°i'El l'.J 

uli1n"l�U9'1Lii�u1�'1jlJ\'1111J118ll�lfl81'1C,1�n11UlJA�Lll,J\,l\1\,IVI 
,,di V :: ,,J' .,,j O <V ..J "" 

•'] 
._, � - t,dl 

9. bm1ut�'Jl1J �n'111jUA1'1'W"l�l18'1M11Jrl11'11J'lltl'11�llJ 81J111�n11U1�'JllJ M11J\'I Llll 1'1'1'11 iJ b l,11,1\,1'1'1tl L 'JI (\!U1�'Jl IJ � n'11

�\,I L1,Jmru�ijli!l�l,1118L1'1M'11'1n1t!l'El1Jn11J1-1l''11U�1'1'11'1111JA1'1Li1U '11'11A111Jnrru1111�!l1Jn11J1-1l''11U�1'1'11'1111JA1'1li1U�l�m�t1.:i 

nu111�ii'1.11 11'18Mt'I Ull�1-11n �li'11�\.1Ut�Mfl�"l�l�'W'El Ll'W�A111JA 1'I L {\1,J�'W�hit1tj11.1111�n11u1�'1l1J�11J1W U�1'1'1A11 )J 

Av1,i1u'lii11u111�� 11 W"l1tru1i%'11.:it1.11 

-K.:iil 1umt'llnm1J1-1l't1 u�v1.:im11Jiaiv1,i11.11u�ut�'Jl1Jtl'u '11'11111�li'11�unrru18ni1"11 Ull�,ri'11u1�!i11.1� !l'4C\J1!il uli1 111 

U9,zj'11-1,J11J��ll 111J-K,�mU�11l1Jl,J�nt1�1,J1,1)''1}�fu1J'111J'ill,J\'I� 

.. 

11,:::\'I 1 

u1�!i11.1� u'i.:iirit1�u1�11J11u1tl'l'I� 'lwifv11'11118.:i11.1m1ut�'lj1J�1ll'C\!�lit1�1.1u1�91iJ 2559 ,ri'111'u� 8 

llJ1't18'W 2559 uli1 l!1't"l1118L'W 14 ')l,J UlJ"l1n'lUU1�'JllJ�1lJ(\!�n'1l�'WU1�91U'll'11'31J)tl'\'I zj,1lilf 1'111'1Liilil�11'11,1!jn\'ll'W!JU11'3 

U1�L'VIA'l'Vl8U��n1�\'111'1W1ru'll!J1118L\.11�8�l1ll1�n1m,v1 111J-K.:i'll1LC,18UWi1m�u'l'lll'l'lltl'llJ1tl''VI� uli1 Ull�Llil1'11n1191'1,1'3 

ih ,m 11u.:i11.1m1u1�'Jl1J i;i'.:inisi111ii Llri �llt1�uw'f'111J nu1-1u.:i�'11 ,'Ii (\!U1�'1j1J .. �1 

u1�!i1u� Hi.�1.1'111 ii�u1�11J�"l11ru1 fu1!l,n ,M1un11u1�,i1J�1ll' C\! �lit1�uu1�91iJ 2559 ,ri!l'l'W� 8 

LIJ1't11'.JU 2559 '!v1ur1ru�nn1Jmrn1tl'l'l�"l1tru1u�1.i11.111'lii1i'.im11.11.1vim1m1u'VJQn!ilt1, 

• I 1" . I � v .J-' U1�!i11,J� vl�!UIJ!il 1'1'1\.1:-

)Jfil'Vil.ht'J!)J u1�'1j1J'llilw"l1tru1uli1 '1.:ii'.i1Jffll'rn"11.:i11u,:num1u1�'Jl1J�1ll'C\!�li!l�uu1�'-11il 2559 ,ri'111'1.1� 8 ,1J1,;1u1.1 2559 
"" ,.,  .,,,. ,.,  t,.o!! i, «l  

'.;} 
..,,,J' 

lil11J\'l l�l,Jt} 1'118 A� Lll,Jl,Jl!W'l'll1'11J1m'11'1 �n'1lljl,J'll'IIJ1Ut�'lj1J Ull�fl!ln l\'18.:ill-l A� U \,11,J "1'31,J 

hhi\U!i111'.J 

.:it>1t1t1m�u.:i 

l.11>11l�l'.J 

649,763,089 ,�m iliv1,ilu'f!l8ll� 

3,ooo .�m fiv1,um'118ll� 

O l�l'.J'I 

O l�l'l'I 

99.9995 

0.0005 
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Chow Steel Industries Pulilic Co111p1111r J.in1itcd 

1�1'i'W'Vl'W'll!M�1n9L'\,l�nc1!il!Nl'l1'W!llil11n1Lnfuliu'll!l,�1n9LYhihL�J.11:\,;f'W91nUri!J'WLY<11� L'\.JU 2559 ntjJ.Ju1i;l'l1tiiiln11'Jlml'J 

n1 Ii', n1 m ii Iii L 1, 1 Yl-111 Yi«"" 11.J LLl'l,m'Vi Iii !J L � lJ J.11 nil '\.j LL� �jj 11 l'J Ltii 91nn1191'\,lii1 l'J m� LLl'l 'l Yl-/11 Llii ;J ii', il vh 1 �jj ii 1 'l 1.ff 'I.JI! '\.j 13, if '\.j 

91nilri,n1 

fi111nr.i1u1'Wn11'Jl11'Ji:11'1,ll'uil 2559 ilci11.J�1.J 30.38 l;11.JU1l'I L�J.Ji11.J11Jl'J�� 8.42 L1J1.J��91m.nmru'll1m'\,l�n� 

L�J.Jilm111�il fi111ilr.i1u 11.n11'll1.Jl'i,ii\1.Jfi1 LL��fi11 ilr.i1ui1.J1 � L�m�1J,nun11'Jl11'J L �J.Ji11.Jii11J.Jmmrun11'Jl11'J 

fi11ilr.huhmrn11,111nJ.Jil 2559 ilci1m1.J 266.91 i;11.JU1l'I L�J.Ji11.Jci11.J11.J 23.85 i;11.JU1l'I AlilLU'W1!11'lci� 

9 .81 L � ;ii11.J LU '\.j��91 n �1n9 L 1,1�n ,!Iii Ii 1.J'Vl'\.J LL�� fi 111n<i1 l'J l'i !IL ri!J, 91 nil f)!)'\.j 1111.J\J 1i;l'I ti!J l'J iln11"i1 ,1.j A A ,n n n � J.Jilm �!I

1!1,l'un11'll811'J�1n9 l 1.J'.111.J,11.J LA1, n11'l vM1v;li'"11.Jl'I Iii LL\'11.J

n11l'u}��mlil'1'1.J'll!J, RICI zj,L1J1.JU1i;m'1J.1'1'1.J 

nu1� u��nu<i1utu1 tl1�n1Ju�1u nu'l�liltmilul'rnL��11u1�tu n1h ('ll11i1'11.J) i)l'lfi91n!i'ii111LL�mt1im, 

'll!l,u1i;l'lti'111'J 111u 1 m"\J ,il1.J��'ll1 lil'11.J91nn1n,tl�, fi1 L�1.J/j1'iJ.1� ,il1.J!1fl� .�1.JU1l'I �" L1J1.J��91n n1ni!l1.Jl'11'll!I, ('.l1.J!1fl�U1l'l l'l'il 

.�1,11ri�m1m11,umri'11LYll'lUnuilriii'W (!i'l'lnL,�mtl�um'il�l'l'll'11"'�1.JU1l'll'i'1IL'\,l1m1J,l'l1.JU 2559 LrimYiuunuil 2558 tzj� 

0.3079 \J1\'I LL�� 0.2996 \J1l'I 1'11;Ji:111il\J) 1'11U11,111r.\'1iin11 ,L���1.J1 

rni±.�1.JL�ilii1.jAA�tl1�ci1il 91'W11.J 35.10 i;11.JU1\'I L�J.Ji11.J91nUn'111.J 0.30 i;11.JU1\'I zj,L1J'\.JLU1'11J.l��n1h 

tii1.J'11.Jl'l1,m1w1.Jt11'\,ll'ui'lil1.J!jlil'l1.J� 31ffm1r1J.12559 ci11.J�1.J 113.13 l;11.JU1l'I �lil�,ci1m1.J 36.40 i;11.JU1'VI '\,l1'1lfilil 

,ilm'111'J�� 24.34 Lri'11,Yll'J\Jfl\JUf1'111.J ,ri!M91n!ll'l111i1'11nLill'ln�L'il�l'JW1.J/jUm'11,ntjJ.Ju1i;l'l�lil�,91nUri'111.J 

n1L11jl'lfin;it111,1fou i11.J!jlil'l'\.J� 31 fim1AJ.I 2559 911.J�'\.J 36.71 lsi11.JU1\'I L�J.Ji11.Jr.;1nun'1l'W 145.92 �11.J 

U1'VI 91n��i.11�n!lun11�niumiln1hhil 2559 

,ULbjllil,�11.J�n11fi1.J 
@ 

ii\ul'll'Y<unJ.Jci1m1.J 13,232 �11.Jml'I ,�J.Ji11.J 5,140 �11.JU1'VILri!l,Y1!Junuiiul'll'Y<un;i ru 'l'\.J� 31 fi'\.J111'1J.J 
'i' ... ... ..:. ,J' ,J.,,; 0 "' .., ,J' 

2558 blill'JJ.111!J��-'11!J lil'll!I, n11l Y<J.l'll'\.JLL���lil�,l'IJ.l!'l11�1'l11'1 (\! lil,1.J 
.r v .r.. v .; .r v ,./ ' ' Q .r. 

�n'\,l1.Jn11r11u���nm.11J1.J 1.426.33 �11.Ju1\'I LY<J.J'll'\.J 301.55 c111.Ju1\'I "�1.J ,'l,l(l!lnlil91n�n'\,l1.JY<lil-J1,1 

'lr11,m1'lN'lvM1 227.31 �11.J\J1l'I Lm�L�'I.Jr.hn Escrow account ci1mu 220.25 lsi11.J\J1l'I 

tii1.J'11.J\ANn1n�'\,l�1,-.i'lil-Ju1 1,086.591;11.Jml'I L�J.Ji11.J 479.20 lsi11.JU1l'I 91nm1�u1i;l'l'liiiiln11,M'11.JL1.J 

tr11,m1'lN'lvM1,�J.1LiiiJ.1 

-�1.J�1nn1.J1A11�iililm1�1'11tl1�n1.J 2,906.20 lsi11.JU1\'I .�;iil1.J911.J�'\.j 1,777.12 �1 1.J\J1\'I b�'1111il,il1.J

'\,lli'ntl1�n1.Jm1/juJ.1
...J... «' � ..:. .J' 
l'llil'\.J t1r111 LL��,itlmru 5, 187.1 o �11.Ju1\'I ,Y<J.J'll'\.J 1,710.03

tr11,n111rM1v;li'""11.Jl'llilLLl'l1.JL1.Jl'i1,tl1�Ll'IA
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Chow Strei InduMrics P11l1/ic Con1f1(111r fintifrd 

1,1ilihn�1J 

1,1ilii'Wn1J91'W�'W 11,880 !l1'WlJTVI L�IJil'W 5, 100 li1'WlJTVI L�!ILVl!JlJ!llJ1'1ilii'WnlJ OJ 'l'W� 31 ll'W�11'11J 2558 

... ... ... .... ,=j - ,.,..;; 
t, 

., ... � ,.,; .J' L'l'WLUnLn'WlJ[y'll LL!'l!;L'l'WQ!Jm!;!J�!l'W"l1n!lrnlJ'Wn1rn'W 5,593.79 !'11'WlJ1VI LWIJ'll'W 1,822.33 !l1'W1J1VI 

L ti,N "11nn11!'1'1VI 'WL � 'tlVl'W 1,1 IJ'W L1 !J'W l 'Wfi 1n "I mf n LL!'I �fi 1n"I '[ yj 1'11 W 11,:i,:i 1'WVI l)J LL VI 'WL � IJiJ'W 
. . . . . 

L':iu!j1'.im:;u:;m�"l1n;irn1fomn'.iu 5,801.50 1i1uu1V1 L�lJil'W 3, 194.85 !l1'W1J1VI �.:iu"ti;V11l1L7i'W1tl11iiL�!I 

!'l'll'j'W l 'W LfW'I m11Ylw1wi.:i.:i1'WV1 l)J LLVl'W 

�'W/j 91'W�'W 1,725 !l1'W1J1VI L�IJiJ'W 425 li1'W1J1VI dJum1r.i11J'll11��'W/j�n'ln11'1'Wl)J91'W�'W 600 !l1'WlJ1VI 

u!'l:;'tl!ln�u/jL�IJ91'W�'W 1,025 li1uu1V1 ibuu"ti;Vl!l!l!J'tl'tln�u/j,�1Jil'W 100 li1'W1J1VI 

ll�'W'll!l'lijii'tl�'W91'W1'W 1,352 !l1'WlJ1VIL�IJil'W 40 !l1'WlJ1VIL1J'Wi.1!'1"11n Ll)J!J!l�'W'll'tl'l�n'fl�'W1�1J L�1Jil'W"l1n 

i.J!'ln11�1 L il'W'l1'W'll'tl'IU1i;VI LL!'! :;u"ti;VI 11] i'.Jm11iY.:i�11'tl'I l)J11Jnl]1'11J1 !J91'W�'W 5% 'll'tl'I n11H'jVlfi 1)11 IJ 

W1�11'11Ufyfy�U1i;VllJ1'11'11'W91!ll)J 

.:ium:;LL!1 L'.lu11mn1J 

.:iun1:;um':i'W!ll)J1�1J�11'1i'UUi1'W�l)J'J'W� 31 ll'W111'11J 2559 u"ti;Vlih':i'W�l)J�VlfiL�IJiJ'W1�1J 609 !l1'WlJ1VI 1J.J1�1J 

i.i,il>i1.:iutlt1.:iri1.:iumn':iwl1u�u 27 li1uu1V1) L"11JLL1JnL1J'W 

L':i\J!l"1�Vlfl11ii'ltl"11nm1�1Lil'W,1'W 91'W�'W 788 li1'W1J1VI 

L7i'Wll"1�Vlfll1ii'ltJl'Wn"ln111Jn11!'1'1l'j'W 91'W�'W 3,607 li1'W1J1VI 

L7i'W!11)J�Vlii'lilim"l1nn"lm11J9"1mL7i'W "l1'W1'W 5,031 !l1'W1J1VI 

i:i'mnib:wm.:in11L'.lu 

i:i'm1n1hi'Wili'W L'Vl1lllJ 14.28% tli'u,i'�iilil'W"l1nU 2558 �L'Vl1lllJ 6.66% Lri'tl,"11nm1u"tm1iii'Wl'j'Wn11 

i.iiim LL!'l�illmrnmmiim�i:lmnilu tl1:;n'tlununmLf11'rL1'1iin�i:lm1tli'u,i'�t1mt1.:i LLt1:;ilnuUir.nnm1 

'11 !J1 !J n 1i'I n1 mii l)J L1 'I 1 yjy/1 W i.:i.:i 1 'W LL 11'1!11 � l)J l'J�Ll 1:; L VI A ��'W L � IJiJ 'W 

l:}l)J11n1h�Vlfi L'Vl1lllJ 1.40% tli'u,i'�mil'W"l1nU 2558 �ili:i'm11'111"1l'j'W�Vlfi 5.03% Ltim"l1nn!!'tiii�L�1Jil'W 

LL!'l�iii'Wl'j'W�!'l"1!'1'1'll'tl'l�1n"I L 1,1/in tl1:;n'tl1JlllJ n!J'liii"l1 nn11'll!J11Jn1i.:immii l)J L1'11 vM1wi.:i.:i1'WLL!1'1!11�1)Jl'J 
..: I ,.,; .J' 

l'Wti1:;, Vlf1[y�'WL WIJ'll'W 

l:}l)J11i.J!'ll)J!llJLLVl'W �n'tl�'W L'Vl1lllJ 2. 72% L�IJil'W"l1nU 2558 �ili:i'mn'll11)Jl'j'W 8.32% Lri!l,"l1ni.J!'I 

t11�n'flun111uu 2559 niumiln1h�Vlii 

l:}l)J111'1ilii'Wl>l!lii�'W'll'tl'l�ii'tl�'WL�IJil'W"l1n 5.17 L'V11 l'WU 2558 L1J'W 8.79 L'V11l'WU 2559 ii�'Wl1'1(\)Lnm"l1n 

n11!j1'.irn':iu"l1ni1muumn':im�'tlmt1.:iVj'Wl'W�1n"lwi.:i.:i1u'lYlYl1 
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H 
Chow Steel Tndustri.:s Public Compa:n, LiJnitc.l 

1.h::n1u� Uil.Jiiu1.nn!.l1\,1 ij•1h!JP11!l.i119111'f 1111mmP.l' 1J1ul.J:::11.:i 1fa:::!i11Jn1nin11m�"ll'lfl1J ii1Ll'l'il'el

n1J11:::,iiu li11w11�,J1:;,i1, 

ij'll�!lf\11'1111'11"l1'11'f llll!l1rntu tJ1ulJ:::t1.:i ( .. '1-:i;i'el�l.J1:::'ijlJ'l1 L �'il '\1,1d]1J'liJv11lJl'<'l:::11'111JllJ .y7iu1�lJl.11'll'il 

"11111i1 YU't 2535 ;;,n1\.I\JiilWu11,i'.i.1M'il'1'1iil\11-llJ"Jl'lU!l:::,uihh·inli1'Vj'illfa:::41il il\ll1jiil ru ffiUihTi:yil'll'il,lJM Ul'l:::'1"1llH! 

n",'I i'l'l�"ll'l'il lJ'I 1 n lit1'il1J1J C'J:ii rifl \l t il'il'il 1 il�tl1:::'JllJ �G'!l\,llJ, '11t1 fl' ilJ� 11 ru:; mm m 'llJ111\'J riimu-1 rJ1 'li!\\l'!l�1.h::-11 lJ 111 iJ" , llii 'il 
'I, "' • ... , '1 1 ·� 'II 

�1,11.h::41il 256011'11WJ1'ell,jlJ°'if,.:iuui1:;i.:i31'W:::m'li'.\u.tfl::.:irni1'ln11;11l'lmuiilLl'l'f"l \ii11'1fuililu1lo1 f'W� 31 fllJ�11'llJ 2559 � 

ih1,1n11111 n"l l'l'elrnrn:::1,.:iu1 ;.ii'u1,i.:i"l1 n ijl'lflU!J Cl)lli�fl.:iu111vi L!l ,!l!IVI lJ1 l'l ti11'il f 41111>1 u,.:;1� fu l'l�1lJ L i'.i'W'll !l1J"l 1n 
• � 4 • q 

''l ., • .. < ,. ,. l'lru:::n'l'llJn11111n"lfl'illJLll'l� 1,LLl'l"1-131lJ::n1MUUl'l::iJl'ln111111\U'il,1'illLll"1"1'111\I U'l1!M1'ilu'l::"111J 2559 l"1!JlJn1.m:::VeJ!.l<'I 

l.:iil 

il'W\'Jfl'<!J 
.r 1,;'W!1U 

1· 
� 11!.I "1'l1nn1'1'l11!.ILLl'l:::IJ1n11 

ndl��l-1 

"l' -nm ,1111,;ni 

ri1 h;i,n',fu (u1vilii'flliu) 
' ' 
. ' w .J 

�,ifmnlJ: 

-�

! u1i;Vl Lli11:::1JT1.i'V1!.i� !J � v unrn ' 
13,232 6.444 

11,880 5, 142 

2,620 1,469 

2,741 1,798 

32.54* 31.54 

0.04' 0.04 I 
" � v 

v.iliiulli'!ll'jU 8 Ll'h l'itiu�1,!j.:i. ,rnn1n'.lulu11u,1u1.h:::r.i1il 11111158 l).nv.il 

MlJ fl 11vn m u 1,::: ilu\'J l'l'< !J"l.ii'.! !il� "1lJ ll l-11 !!J n,!l :::hn 'lru 1,i iu 1 !J 

U1!'J'!l'W1?11 �>li1n!M 

iJ,:::n11,1n11lJn11u11111 ,J' « � "� ... ' ,,,:, ,..J ... ..,, t, 1. !j11\.IWM!-ll'l11Ynm -�,'il�\j 197 ;;,1UlJ1Vl lu1,IJ111'/ljfll'l1L111-i (VAT) 'll'NVllJ11'1VlL'il1
' ' ;,

1llfl.:il'lutull1::Lvil'li(!�u Liltiln1fli'flqtlnm11,11'!li.1m,fo-n11:::L�ut�1m rli'!l<1-n11:::

VAT '!lill'/18-10% LLl'l:::!ltjLlJm::UTLl'iltl�'il'l1nnm111·wnm

2. iluvifl'<!.i'liJi.!l�iitu L�!ld'.iu'ltl11111-i1-J1111131"Wuryil ,rl'!li.ln11fuitJ1:::,ilulu!l'4llJ1ITT I

'i11!.ILW (FIT) 9:;;,,urui:imi'.lu�u1�!w!l'liii.ll1m1.1
I 

3. 11ilillJl'itil'jU�ri!l'W�1.:i�.:i ii""j1J'i!U)1,tviiitjlu'lh,mnN'VJ'WUlj:::�!J1!J�1ii�
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Cl,ow Ste-cl Industries Public C(lmv11111· Li111itc-d 

1.111'J!ll.11iill :i\rn111Jm 

tl1�n1un111Jn11ui'1,111 

1.111'J'EJ1.11ii'll 9rn1rnm 

tl1�n1un111Jn11ui'1,111 

'liiii'.h,M11'J 

'lli1'11'1JnL�l'J'I 

u1>1n�l'l 

1 \,I lil1 'I th� i \'11'1 t A 1'1 n11VI fM V]l.l ib �1 fil.11 A 11VI 1.h� i \'I Pl I1i �\,l''l �ti l'l'il l'J ij1 '\,\ lJ j'i;\'I 

tl1�1J1ru1'1Jl'J<l� 80-95 iil1.1�1ii<i�\'11,n1.11 m1tlri'fltJ/;j1wa1>1nfi'fl1.11ih.:i13.:i .i'.:iJ1.1 

!l1>1n1,1ilfl1.1lii'fll'll.l�A'ill.l,i1.:i11.:im91n 2 'il"''ltl1�n'ilu A'il 1.'Elt1'lh'l�l'J11'Jn11!l'll'll.l 
• 'I.I 'I.I • 

11.1tl 1� i \'11'1 I1i�1.1c.i.:i m'1M jj m1ij i'i )J L�l.191 n 11 n11Jl.ln11 L�l.llJ1<l'I V]l.l ii'll � 2. n l'J 1M jj 

LilC11'J11l1Yi �.j''il 1� i1Jl.lm1'trhih ll.lU1�i\'l l'I I1i�1.1 \'11.:Jfil.11 r1119'1 til.ll'J'illJ l '1,1\l!JlJ!'lliU 

11.1!11>1n1,1ili11.1� fi'Elu�1.:i13.:i Lri'EI LVll'l1.Jnu�11\9-K1 'ltl 

LIIU'EI ib 1.1�1111 l'J'l11.l�<ln11�1 i'Wl.1'11\J�'il 1n'flfil.J11'1 iil.JtJ'lltti LL<l� 11.l'I-IIJ'lii!l Lii[l!U1�'J! IJ � 

Cl'EJ�u1'\,\ib\11>1'1"11 Lll�'ll.JLi\1 i>l'l;j11.l�n11L11.ILL<l�'ll.Jfl1 h�1i>IV]l.1Ltiforn Vll'Jl.J 3 il 

666,005, 189 L�l'J'I Ai>IL1JU1'1ll'Jll� 

o L�m Ai>ILilm!ll'Jll�

o i�m

O i�l'J'I

100.00 

w<i1aru1"114�ma� i>l'llaaih 1 a'lj'YI fib vi"1 b 'ih.1'1'.J'U'lha'el.:i1>11 !Jni)VI !J11'J bb'll�m.-.:i 1>1si11'J1�1.1if 'UIJ'll 

U1�fi11.I� LMIJ'1JlJ\!llJ11'J1n 1.111'J'111.11ii<l 91fi1Wm tl1�n1'Un11J.Jn1rni'm1 U1bl11.1'11111'J'll�brell'li>llil'11�tl1�1)J 

1.111'J'111.11'ill 91fi111Jm LL'l'lfli'11�tl1�,i1J11 ui'i;l'I� i1ULl'Jl.J11'Jn11911'JL�l.lU1.l�'llll.l!li>ln'lii�1n11�'111'J<l� 40 �'11'1 

n 1 'ln\l'lfimi'.:i1Xn m;L11.11Mil iiil.! A A'll�'11.:i.:ium n'.lui '1J vn � u,1�1,111.:ii n �11'11 .:i 1>11 l-!n!)\!l lJ1 l'l LL'll � L'.11.111�11 IJ� 1.11 1>11 IJ� ui'ttl'I 

n11,11.11>1 J,if n11r.i1m'.11.1if1.1�'1l.i'.:inti11!l1<iiln1ntl�l'Jl.liitl1Nil1.1i1zjnus11.1�mn'.11.1 �'lln11�1Lil1.M11.1 u�umm.:ivii, M11J 

"l1Lil1.1 u,1�m1m1,1m�!'l1J�1.111wa1.11A1>1 1>111J�mu�mrnn1rni'ttl'I LL'll�/1'11'11 �li'11�1.l�il.:iu1ttl'lii11.111l-!A11 Aru�mwn11 

i11"1911'Ji11.lifl.l�<l1�\!111'1n1'1l'\,ILLri�Cl'11�1.11i\'iLill.lAf'IA111ll.lLri'EILi11.111l.Jl'tt\'liJ�!lfl1L1111Jrl11Yi'11�"l�Vl1b'lil.lJ1.1ib!'l�nl'l'l11.11n 

'Vitl1�'1ll-l�rit1n1.1\'111u11.1m1tl1�'1l1JA11111i'11'ttl 
• 'I.I • • 

"11n�!'ln11�1L'Wl.1'111.1�'11'1l.Jl'M\'I� tl1�si1ili1.1111>111.1� 31 fi\,111Al-! 2559 �.:itlnn!J11 l.Jl'M\'I� i1n1h11l'lfii>l11Nl.J 

mn11.1ui'Ml'I Lvi1nu 31,536, 757 u1\'I �tl1�'J!l-l Aru�m11Jmrni'ttl'l'lMi'l"l11ru1 iL�1 iiluMml1.1t11{.i�t11�'Jll-!!11ll'f!! ijlit1�1.1 

i'l"l11[lJ1'111il-lm"lli11111fl1L1�\'lfi '111.111.11,611,740 l.J1\'I L�!IL1Jl.l'Vjl.lli11'11'11>111Jn!)\!llJ11'J ib!'l�!l1i1Jm'lli1911'1L11.lifl.1�!'1�1\!ll'l.J�<l 

1,1u1 8 �'11, 25 1,1fh 1,1u1 8 �'11, 25 1,1fh 
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Chow Steel Industries Public Co111f11111v Limited 

1'1J!Jr-l'101Till1LfaN11J U 2554 U 2556 

1. ri1h ('111v111w) l'i111l'uiliinrnu011L'.1wu11,h1 (ihwu11'1) 193.00 103.11 

2. 91mw�w (ii1w�w) 800 800 

3. 1Jl'111i�wifwmu•i!l�W (u11'1/�w) 0.10 0.10 

4. L'.1wifw�'<'l"l1!Jr1,i1W (ii1WU11'1) 80.00 80.00 

5. II v1ri1wm 1c.i1m'.1wif w�'<'I L'Yl!J!Jfl!Jn1 hl'i111l'uil (%) 41.45% 77.59% 

U1�fi1W� 11'1'<'11UIJM i1i',il:-

:11mi1u,�'li:II U1�'J!IJ11'1�"11HW1 LLii1 '1,i'.ilJ MllljlJIR9 illl'lnri1h91W1W 1,611, 7 40 U11'1 L �!) L1J'W!1'Wl'l11ll,lil11Jnl)111J1!J LL'<'!� 

!)1J)J1R,1'1"l11'Jl�WUW�'<'lii111l'ur.J11m1i>'i1Lilw,1wil 2559 liJ1)J�ll'IWll lil'll'JA�ll'W'Wl�l'J,1il1,mn'll!l,milll�W�,m � . ' 

.. 'l1'a�'VI 5 

., � ".ru1�9llJll'<'l�!lllnL'<'lrn'<'l,A�ll'WW !)NW 

hiliiWl'111'J 

,lll!lllnL�l'J, 

1.Jl'11l�l'J 

666,001,289 L�rn fillll1JW'h11'J�� 

3,900 L�rn filllLUW'illl'J'<'I� 

99.9994 

0.0006 

vlr.i1,ru1'1lwm\01,LL1>1,ii,N'll'1l'U'Uru:ilw,1�rh111wv11h/j'1J'IJ'Uru:i! 1.h��1'\'l 2560 

tJ1�n1w� 11'11J!l'U111J11J1 Ii �'lhrn'i1M1n911i ri'!ll'J1mn1 tJ1w1J�L1, tJ1�n1wm11Jm11'111r.il'lt11J il1 Ll'IW!l 

nl'J��l�l'Jilll'ill�tJ1�'ll1J 

�'1111J A1\l 1'1nr.i11i ri''<'11J1mn1 tJ1w1J��" 11'1n!l11<J1 L �'111\i L1JW1i111J1J1 illn 120 LL,frw1�n'll1.J[\JC\Jiiiu1i;1'1 

)J111'JIW91fll'1 W.A.2535 (na.r.i',�11'1ilmnLnhl�lJLMIJ) Ll'<'1�1i!l1.J,fl!J'llll,1J1i;1'11u!l.43 �,ri111wl'11ii�tJ1�'lj!Jl'l1l1'[jJ�Oll�W 

Lllil, i;f, �\lll!JlJ (\!; ll'<'l�ri111wl'1 fl1 illil'U U 1'1W'llll,IJ1i;1'1�'1i111u1� \'lj)lJlJ (jJi!U 1�91\1 nil Wll n"l1nil liJ1)JU 1�01 A l'lill�n 111J 011 

n. '<'1.1'1. ri 111w,;i 1 iiu 1i;1'1"l 1'11'1 � LU l'JWlil '11, 91'1 L ii i'.i 01 rn i-imcJ l'JW �l'l!luu (jJi1111 n �l'lll!JU (jJil111J L iJi ;iujju1im'.h �'<'! !lU1'11 w 111ll

ill1'l"l'<'iil!J LL'<'l�Ll'<'lill"''l111JliiWlii,NU011i'.1W'llll,U1i;1'11'llJllii'l 5 1'111JU1.J[\Ji!Ml'1'1!lfl'W U'<'l�1wnnil��!l!l!JlJ(jJi!nmiJi1J'li111u1�

A11J 5 1!l1J1.J [\!ii iii 1'1 lilll ri'w u1i;1'1"1� LLlii,J, �'<'lll1J1.J(\Ji111miJi;i 11'1 Lrimlim�l'J� L 1'<'11t1ti1,ti!l1J 2 rnuilu C\!ii ililll l'ill ri'w

Aru�mw0111'111r.i'<'lllu1�i'.i011�"l11ru1ri'v1L�!lnu1i;1'1 Llllll'<'IVI IJ1'<'1lillllf 41nill L1JW�l'lt11J1.Jruii'llll,u1i;1'1ll'<'I� 
. " 

u1i;1'1!1!ll'JU1�91U 2560 L�!l,"l1niJ1J11l11;J1W011'1i1,1w� � il A'l11JL�l'J1'll1(\J 1 'W011('jj)lJ1.J(\Jii n;ii, tJjju"'iR11ti1�1iihuwt1ti1, 

i>i ill'<'lll 1'1 m wt1nr.i1nil Lrit1�"nm,1 Ll.ITl'JU L VJl'Junuillm n.mWLL'<'l�!l ill n f'i111t1uu [\Jil'll!l,u1i;1'1"l 1'11'1 �Lu!Jwtw 1w1�1'i'u 1i>i m ri'w 

Aru�n1w011u1i;1'1LiiW'llllU1'111J1i!l1llwm!l,Aru�nn1J011illnr.i11!lu1li111w!lllill�tJ1�911J�lill�W�"l1nw1111ii,J, 

�!l!l1J1.J(\Jii"l1nu1i;1'1 L!ll!l\'l'Yl m'<'IL1'1!lf 41ri'v1 91W'lW 2 nl'J tJ1�nt1u�11'J 

11ti1 9 'll!l, 25 11u1 11ti1 9 'll!l, 25 11u1 
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c 
C/iow Steel I11d11strics Public Compmiv Limited 

' 

1) riru1.h:jh:rj Ttllil'i'l'tll:.lV)n'JJ ijil'u1.J'LI(lill¥ll'El'4C1)1mL'i'l'llYl 218 vr1'El 

(LrimthJ"ZNrnuS'.h1�'El11..1-11.Jm'i'L�tJ'll'1l-:!US',;Y1LL'rl::;1.J1,;vitJ'1lt1 i::vi�1-:iu 2556-2558 1rm 3 u)
' 

�A 11 V ,ed..., o.l 2) fltl.!1..1'15'1J.J L'rl1Wcl1'i'lil'rln ��'tllJ1.J(1J'l!'i'U'El"4C1)1t,JL'rJ'lJ'VI 4334

(Lr1mu1..1'rl-l'l'l11:Ji'.J'1lil'1l11..1-:ium1(�1..1'111Nu1,;mL'i'l:;u),;Y1Ehm 1:::·wh:iil 2551-2555 5":IJ.J 5 u)

1.h:;oi1u 2560 �rl'tlUU(11;i'.l11ru�J.JU1i�'1liflA�'1l-llllJ5'!:n11'1Aru:::mrnn1ni1ri1.JV1invif�ffLL'c'l:;lilinv1mfnV1f�ff (n.'rl.(;l.) 

u1,;vi L'1lL'1l�'Vl m�Llil'flf oi1nioi LL'l'l:::��'fluuruil�1M1.Jn1'i'Lrl1..1'Elzj'ilil1-:i�u hJi'.lm1J.Jirnfu€ vr1'1lilr..Jm.h:::fo'll1..11!?1 
� � 

1uu1liVI 1.JS'li'VIU'tll:.l u),;vii'JJ.J �u1vi11 l-Jn'fl�m1u1mu vih)��L�tl'J�'il-l'll'il-l1.J1,;vi u1,;'Vltl'1ll:J �u1m1 vi1'1lMm1t.1'i'1u1miJ 
'I 'lJ .. q,, 'lJ '\I � 'I .... 

'll'fl-:iu1,;'Vl �-1'El1r.in1::;vi1.Jv1'flm1J.J US'li'Vl�Lu1..1�1,Xn�11..11Tr:y�LL'l'l:;��'El1.JUC1:)�lil1J.J�L�1..1'Eli'.lr1'J1J.JLU1J:aM:;hJiJ?11Y1J.JiJ.Jvf1..1€vr1t1 

il'i1'J'l..i'l�L�l:JllU 1.JS'li'Vl �U5'Vl11 �rl'El�lJ5'11:JLVlaj 1'1T'tl��L�tl'Jil'El-:!TllJ'4AA'fl(il-:!mhJ LL'c'l:;n1V1lJlilrl1�'flU1Jf\.j9JLWNl�1..1Ll-iLn1..I 

1,500,000 U1Y1 (ih�1lJU1'VI) LLti-:!LU'IJPl1rl'ElU1J(1)��1Vlf1.Jil'llJ� 31 filJ')1AJ.J 2560 91'1..!')lJ 600,000 1.J1'Vl rl1�tl1JY11'1J-:!1J 

n11L�lJ 3 Llil'i'm� 911..!'llJ 360,000 1J1VI 

r..JFi. rfommru li11..1J.J:;G-:i 

li'l'::;n1umrnn11lil1'Jr.i�tl11 

r11:!w·N: ri1�'E.lUY111J-lun1n11..1u),;YJtl'tlt111..1li1:::LY1 A��'WU 2560 hlil L�'fl-ir.i1rn1tj1u 

�')\J'JJ'tl�US',;Yltl'i:ltl 

• I 'l" . I � v .J' u'i':;n1lJ'1 lil�!LJJ.J{;j lil-.lt.1:-

3,J��,J'i�"Jl:I.J li1:::'llJ.J1�Ylr.i11ru1LL�'J 9-:1i'.JJ.J�m,iii1iLLvl-1vi\i.11't1lir:;thi-� 'i''fl !?l'l'l'i:l1:JY1n'JJ ��'E.luuru:Jfu'E.l'WCU1(;lL-rJ'll� 218 LL�:; q- 't ... "'1J 'I \j .. , � 

u1-1�1'J'W�ri,-.i L'l'l1vr'flil�'l'ln �rl'El1J1JC1:)�fu'El"4C1)1(;l L�'ll� 4334 LL'vi-1u),;YJ L'flL'i:l�vi m�Llil'i:lf 91nvi LU\J��'flu 

1JC1)9J'JJ'1l-:!1.J5',;YJ'l.J5':;91U 2560 LL'c'l:;!11Vl'Wlilfl1�'fl'lJ1JC1:)i111..1'J-.lL�1..!ll-iLri1..1 1,500,000 1J1'VJ lil1J.J�L�1..l'El �'ltlrl:::LL\Jl.l 

1l-it�'W�'Jtl 

-:!lil'fl'Elm�EJ-:i 

1J(;l'i'L�tl 

666.112, 190 L�rn �!?ILUtJ�'1lt1�:; 

3,ooo L�rn �lilLUtJ�'flEJ'rl::; 

O l�tl-1 

O l�tl-1 

99.9995 

0.0005 

Q, CI..AQi, I ,l;, d Q O I l'lr.i1'ii'ru1'elt1J.1(;lbL[;l_,1J1.m'ii'n1m'ii'LL'l'lt1n'i'ii':1.Jm'ii'V1fl'ii'1.Jm'lll'ULil'el'elnr.i1n[;11UV1'!.M(;l1J.l'J1'ii'� 

U'i'�il11..1'1 J.j'i)'lJ'ylJ.J')cJL� 'i''fl'11'11�(;}T1"l1TfJ (;11. UJNr) 'r)tjCll.lmJ U'i'�il11.Jn'i''i'J.Jn1'�'�n'l-11LL'l'l�n11-11..1r;iri11il'El'lJLLY11..I 

W1l�'W'El'i'1tl'tl�L�EJ!?l"1'1l�li'i':;'J!l-! 
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Cl1ow Steel fndustrics Public Co111f)a111• ri111ited 

1'1l,1'11Mf911!T 1>1uuNr1 '1lzjm,'1llJ ll9,�'1l�1.h�'Q1J'l11 m1J111�n'llUC\JC\1iiiu11f,'l1Jm'll1.J'11nm 11.l'I. 2535 

m1>1n 71 lll1�1>111J�'1lu,Auu1tl'VJ ;!l 21 ri11.11.J1>111 11m11u1�9l1Ji'11iJC\)1.h�r.'i1il'Vjnflf, 1iim11Jm1'1l'1ln91nlii1lmi.i,\.lci,11.J 

i111J n1r.'i11.J11.Jm11J m1�9�!l!ln llU,!l!ln 1 iim1, lU1.Ji'l11Jli11.J1i.i'liliii1ii!l'1ln Li1lt1r.'i1m1.J 1n1'i�i11>1nu!i11.J\.lci, L1.Ji'l11J L\,lmnh�'lllJ 
' ' 

2. \l11'Jl,ll1Ul]t1 l9l\.J r.i1l1.Jiii nn1Jm1 n111Jn11flM� 0111Jn11Mn9MlU

mrnm1 m11Jm1flM� n1rnm1mn"lMU mrnmrn11.11rn111Jlit1, 

m11Jm1ri1nu�u11n"lm1 

mrnm1 m11Jm1u11.111 u1�n1\,ll91\.lil1�u11.111 

lU\.Jnm.Jn11'll'1l'lU1tl°VJ 1mh,1�1.1'J1,:}'J\j� 2511(]1'1901\'J\.J 2559 n,'J\j� 31 1Jn11fl)J 2560 if\j l1U'l1 Li.iii�li!J�\j111'JLl1lli'I\.J'1l 

11 l'Jzj!ll.J fl fll1 l �'11 l ;1i'um1w911ru1 l�'1ln1K,mrnm1 flru�nm.1 mn'in1.11 u11�ri11.1l,11>1 ri1 M!lU bl VJ\j 1M11fai nm ru'llu11��il m 1 

!1n1.111.Jflfll1lU\,ln111Jn111'111Jlll,11VJ1,m1w"l11ru1111rn11.Jflfll1lU\,I0111Jm1�1Mi'uM11JLi1\j'll!JU"l1nf1ru�m11Jm1u1tl'VJ �.:i 

n11.11.J1>1 Liiflru�n 1rnm11111m u11�1l1\.l\,111l ri1 M'1lU ll\'l\,IA l'l l�!ln �� l \.IIJ1�111J lU\,ln 111Jmrn1tl°VJ91 n �VIN flru1 i>i1 ii M1J.J11'1111J 
'II ii • • ii 

lzj m'll1 C\! lU\,l��ii.rn1 ��111 ii� ic111 M1Jn11.:i 1n11 ii f1run1rn u11�91t1n1rn iiu1�'liii m 1'ri 1.:i 1\j Tui.:i 1!1 'li.i �1.:i111'1ll'J 111mni 

llll 1>1, m11J fi 1>1 l i11.J'1lti1, lU\,lfll11� lll1�1 ii fl ru�n n1J 01 ninin u,1�111\.1\,ll'I ri1 M!lu ll VJ\.JW911ru1 m1 mrn1 n\.ll'l11'1 bbl1 � 

!l'IAU1�n!lU'll'1l'll'l111J}m11J11ll1C\)b'ill11��1\,1�91lU\.Jm'1l'lii\.l1'1l!J'l'll11'1!lzjL\jfl(\j�mrnm1 

Aru�mrnm111m,rnL11�n11.1\,ll'll'l1M'1lrnLVJ1.J zj,iJ 1'1l,A1i'IMn9116 m.ru1,r1 '1lzjm.J'1llJ 'ri1\.lu1�u1�n1\,IL\j� 

u 1�,i 1J ll11 � 1i.i n 1J mm m 1� mun 1 \.l\.Jl'l'1l'1l n m11J111� 1\,1011u1�'1! 1J 111 iJ C\! �li '1lu 1�r.'i 1il 2560 1�w911ru 1ntJzj !ll.J fl A 11� 

mrnm1u1tl'VJ li'l\,l!li,f, 4 fl\j �, lil1.Jm1J.Jmniii1J�Arnn1\.l1.Jl'l!l!ln m1J111� L"1l'IL�w911ru1Aru111Ju1i lU\.J111'JUA fll'l'1l!l1, 
' ' 

"� b !I !J 1'11'1lU fl!) U lll'l�iilJ iii llJ\,ll 'el Oll\.J\'IL ii l\1\,l'el�U1�'QIJ fl ru�m11J 01rn1tl°VJW911(ll10111J 01111 miii1J1'1', 4 fl\j 1m uri 

1'11.Ul''llC\)1 li'.11'11Jl'\IJ\j1ill ll11'J\.Jl1Ul]l'l b"lll\,I 9111\.Ji ll1!JO(ll111fi\J !ll'C\) bbl1�\,11'11'\11fJblJ\j'l1 lci'1l,91nbU\,l'l1bU\.J�\'INf](ll1i>i1 

iiu1�11um1ru'11.Jm1\,ll>i1,1 � 11!l i1lfl1'i'1l,11Un!1!jVlfil \,1011"11 b'W\,1�1n9'll!l'IU1tl°VJ ii1111 ��1l1 ii:siit111f'11l:nlj1,1n11 bUU�ii 

'\ run1rn u,1 �911'1n1rn iiu 1�'liii n 11'ri1, 1u�Tu i, 11'11i.i �1,111!l l'I Lll1 � 1mujju1i, 11.J 1 \,IM1 LL \.lu,1.1u1�1 \j j1l,l�mrJ.J 01 rn11 � 

0111Jn11<Jl lilti'1ll'J 1� b1Jl,1'1l!l1'1� lill1!l l'IIJ1 

Aru�m11Jmrn1tl'VJ�'l1i.inimm-Jm1�mun11.1\,llil'el!lnlil1m11�1\jm1u1�'1!1Jl11l1'C\)�n!l�\,IU1�91U 25601m 

\.111'11111.J '1l ti 1, n !j 1,'ll 11, Llill'J w911ru 1 n l'Jzj!l 1.J fl A 11-K,1.11J 11l�1Mu m nl11.Jt1 n 1J-K,w911ru 11') rui'I 1Juili b lJ\j n c11.J fl fl 11'1lti 1, 

11�bil I') 11l1tlU fl'elU bb1'i1'l1 lUU�ii I'! (lll'\IJUrii� b 1.11J1 �l'\)J 9'1 ii )J iii b11\l'll'1lU lil1)J� fl(\j�n 111Jn11!'\111'11 bbl1�n1\.l\ji1l fl1 lil!lU bb\'ll,lbi'l\,1'11 

Li1ll'ILiiLl1\,1'1l�u1�,irnniJC\)�li'1l�uu1�r.'i1il 2560 L�'1ln.1',mrnm1�flrnn1\.l1.Jlil'1l!lnlil1m11�..f, 4 fl\j 'l�Lbri li11.ul''llC\J1 Li'.11'11J 

!11J1J1cl ml'l1.J11ulJ" L9111.J 91111.Ji mt1nru111nil: til'C\! Lll'l�m.:i!111f'JlJ.Jub Lu1.Jm11Jm1�!l1uilm11� 

i,rtl' mrnmn1miiiJ.J-K, 4 1'11.J;1,mu'li.iiim1.i11,lii1u1.1i.i,l1J1.Jnn1Jmrn1!l�U1m1L1.Jn9011�\.J�'1l19'r11Liilni1l 

M11J'lJ"1 bbtl'l\'11'1 �'1U1� ll'l'llU!il'1lU1tl°VJ 1.J'1ln"l1nif Aru�m11Jn111ii\w911ru1 bb�1'l1 1'11. ul''llC\)1 bi'.11'11Jl'\1J1;J1ill \,118\.JYiUl]l1 l 911\J 

91111.Ji u��1.J1l'lnru111nil: tl'C\) �,ii fl ru111Ju1i LU\.Jmrn m1flM�111mm 11'.i m1J.J li11.J'liiit1ti1,flM�u11�Luu1u m1J1.1in mru'll� 
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Chow Steel lndustrics Public Co111p11nv I i111itcd 

L�m�'11, nmf, Lil1.mm.m11�H11h.J1�11umnw m11J} LL11�m1rnzjm'll1nJm1ii;m11\J'11LL\J�!l\JLU\J1.h�tm1\J'11.m11o11Lil\J 
�1n9'11'11,u1l!i'l'I 

�111l'rn.h�'Wl 1�!J�L 1111� Lri!J "11 N iii1 LL ml, LU\Jn111Jn11 �'11 l;Ji'ln11i'1mh�'QJ.1 A ru�n111J mm11�n 1W n11'Jl t'1 
1'1'11!J 1 \J1'111JU� �1\JJ.11 ;'11l;Ji'ln110'11�\J L \JU 1l!i'l'I �til;Jl1 m 111111" iii1 u mi, nn1J m rn1'11 �u 1m 11 \Ju1l!i'l'l9 t'll'I � LU!J\JLL!'l�u 1l!i'l'II 
n"i n11� \J 1 n )Ji,� '11 l;j\1 A 11 )J l mi' \,ljj']J'1]'1 ijUil'rn\1 \J'il zj 'ii iJ 11 n lJ M 1 IJ �'I� �'I lJ 1 � 1 !J � 1 i1l lJ� 4 'll'il 'I mr,il 'ii L; !1.JU 1�'Jj lJ 

!.I 1�fi1\J� LUt'I Ltl m111ii �O!l�\J'nn m )J LLwi1iJi:i ijli'11�\Jl'l1\J Lt'li:i�!lll'll !JLL\1�'TI n nllJ �'l'll'il 1 ii�!.11�'JjlJl1"'1 � LL \,1\,1 

,�!J, Lt'l!J ,ti i1l L'11m�1 ii ijth1�\JL�tl mf, r1 ru� L,ri�,U\J11!J1! A Ai'I 

• I 1" • I � v .f u1�fi1\J� "1111ulJM i1M\J:-

J.1m'Vi!.1,:;'11J.1 1.11�1)J1��.,11ru1 u�1 ::q, i:ilJ m 'il�ll'm ,Loi, ,f, i1l 1. 1.1 l''ll nJ1 L titJ 1J!l1J1J1iw. 

v .r t'l'I\J 
1. i111.!.li"'IIC!J1 ,ti1J1Jl'l1J1J1iw n111Jn11iiM�

. " m\Jvrn.1 

1i.i,l1\J�1!J 
�'lt'l'11'ilnLl11'M 

umn�!J 

666,091, 190 -�!J'I i'ii1l,ilm'111J11�
3,000 -�!J'I Ai11Lilm'11!J!1�

21,000 -�!J'I
-�!J'I

2. 1J11J\Jv;!.llJri ,9l\J 91l\Ji mrnm1ii111�

3. 

. " s11\Jt'11!J 
1iJL'i1\Jlh!J 
'li1lt1'11nL�!J'I 
UM1,�!J 

666,091, 190 L�l'M ilii11,il\J'fom,� 
3,000 � fi"1,il\J\'111J�� L�!J'I 

21,000 L�!J'I 
L�!J'I 

1J11Jnru�nn-w '11!'!1.J m11Jn11ii111� 
. ,, s11\Jt'l1!J 

1i.i,'i1lJlht1 
'lt'ltl'11nL�!J'I 
UM1L�!J 

666,094, 190 

21,000 

-�!J'I fii1l,ilm!i!Jri�
-�!J'I Ai11,ilm!11Jr1�
,il!M 

Llll'M 

4. \J1'11111i;i LIJ\Jl� mrnmi 
. " 

sl,l\,lt'l�!.I 

1iJL'i1\J�1!J 
,t'l'il!lmi1.1, 

�UM1L\1!J 

666,091, 190 -�!J'I Ai1l,ilm'111Jr1�
-�!J'I fii1l,ilm'iltJl1�

21,000 .�rn 

-�!J'I

99.9995 
0.0005 

99.9995 
0.0005 

100.00 

100.00 

\J1tJ\Jv;!.llJri ,9l\J 91l\Jlii, 
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Chow Steel l11d11strics P11(1lic Companr Li111itcd 

.. 

'l1'a::::'VI 7 

1.h�!i1\J� 1,iij.J!JlJ1,ll.111'.1Ln 1'11, �1!11i111"l1nJ lil1. CUNA !lzjn\J'fij.J Ll1�!i1\Jmrnn11Mrn1 LL<1�n11,11Jlil 

1'11 lil'1lllLlYI\J 'W1 Ll1\J'1l111'.11'1�L �l'.l lil lil'1l�Ll1�'Jlj.J 

1,N m<11iln911!T lil1. CUNA !lzjntJ!lj.J :a'ur.,, lil!l�Ll1�'Jlj.J'i1 r1cu�m1j.Jn11
1

iii�nm\"mncu"11LLl'l�LL\J1'111,�'1l, 

t111,l'.Y1iit11 ,i� � Llil l'.I Hin l'.I ,1\J LLl'I� u!l r;m1 l'.I <1� Lt 1'.1 Iii 1'11 lil!lll LL l'l\J� !l, A cu�n 11j.J n1 m<1 � A CU�'Jl lil i'J!ll'.l 'l �1 tJ n l'.l,1mh�<i1il 

2559 �'l�'llil!'i,Ln�nll�\JW'foJ.11,nJ',�!lL:ii[j!Ll1�'lij.J�l'.Jll1!ll'.HLih i,cl' 1'111il!lllLL\'l\Jn11j.Jn11m1mm�!1j.jfllJ1111�1,11'.!1�U<l� 

m1j.jft1lllil1!lm!l,m1j.Jn11 U<1�m1n11,11JlilLniln11V1t1'111\J\'lnU zj,l'hlil!lllU\'l\Jlil,n!h1"l�!lzjL\J1�"1ll�L1,1j.J1�\1l-l LVll'.lllLAl'.I, 

Uinll lill'l1 lil LLl'l�!jlil!l11,1n1Jj.J L�\'11!1\J nj.Ji, L �l'.l,W!l�9��" L 9 u��fm,nmrnm1�i:i 1'!CU111W'l�nt1t11,l'.l'l �" l'i1 lil!lll LL\'l\J 

mm m 11.l1�'11il 2560 Ui �11Jm 1¥1r.,11cu1�,N r1 cu�n 1rnm111nm LL� �ri11,11Jlil l'i1 lil!lll LLVI\J LL!'i �tl 1 Ll1\J!l l'l!l l'I cu�n nj.J m1 

t11,l'.Vli'1911cu1 uli1 

l'I CU�n trn n 11i'1"l11CU 1 LLJi1 L �\J 1 !l ll nd !l Lil\J!l�!l, l'I CU� n 1rn n11!1111,11 Ul'l�n11,1\Jlil l'i1 lil!lll LL VI \J�, 'Lili iJ n11 

�1Lil1Jn11mj.Jn1�rn1Jmmi1Jm!l, i'1911cu1mJ.JtJL11t1111m1<i1111'i11ii!lt1LLV11Jmrnm1Lvil'.lt1LAl'.l,nt1t11,l'.'llh�1n"lth�Ln'II 

Ul'l��\J1 Iii L�m fl\j lill'l!l 111"l\Jl'l1il, li, 1'111j.J L 1,1j.J1�\1j.J l'i1,1 !li'J1, 1'11ll tl1\J LLli1 9, L �\Jl'l11Ll1\J!l L n�Ll 1�'Jlj.Jil1 IJ[j! �n!l�\J!Jljj.J'"iii 

n11,11J1111'i11>1!ltJLL'II\Jl'ICU�m1j.Jn11lJ1,l'.'II LL��ACU�n1rnn11'1j lili'J!l!ll'l1,1 L\J1, L�tJhiLntJ 5, 000,000 ll1'11 (n1Ji11Jt11'11) zj, 

LYhnt1il 2559 !l,r11.l1�n!lt1r111ii!ltJLlYI\J iii,il

1. l'i1 lil!lll LlYI\J�"hmiltJ11m�!ltJ�11,1foAcu�n1rn mm1,l'.'II
' ' 

lil1LL\.l\J� 

ll1�!i11Jmrnn11 

n11j.Jn11 

lii1LLWW� 

Ll1�fi1\Jn11j.Jn11 

nnj.Jn11 

i'.J 2560 

(1,11.i1l'.I : t11Y1) 

20,000 

15,000 

ti 2560 

(1,11.i111 : t11Y1) 

30,000 

20,000 

ti 2559 

(\.lu111 : t11Y1) 

20,000 

15,000 

i'.J 2559 

('\,lU11'.1 : t11Y1) 

30,000 

20,000 

lil119!l!lll r1cu�mrnm1t11m1m1rn�l'I, A cu�n1rnn111111m LLl'l�n1'\,l\Jlil l'i1 lil!lll LL'II\J u,i�A cu�mrnn11 

ri1nt1�u,in9mr 

Jii1Lmtl� i'.J 2560 i'.J 2559 

(1,11.i1l'.I : t11Y1) ('\,lU11'1 : t11YI) 

ll1�!i11Jmrnm1 15,000 15,000 

mrnm1 10,000 10,000 
-" -,-
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� �ti O "" 4. «Ylfi 1:;,!J'Jl1.ltlW 

n11tl1:;ri1.1m1lJfullt11'll!JU�1>1l'im1wmm,1:;L"1111u1� (D&O Insurance) l'!,1.Jti1:;riwi'!J 100,000,000 

lJTYl LL!'l::n1:itl1:;111.1111'Jn1nih,�11, \'!,1.IU:!::111.111!J 2,000,000 U1\'I Pi1Lrl'vl.l:i::n1.111t1ri', 2 j'UU1J1J 

n1111.1111 tilil'i11.111.11,i�1.1 h1Ln1.1 400 ,ooo m\'I 

5. llJU!I Fi1tef1Jl.i:i::n1.1111Jm�ij:!ii"I rhliltllJLL\'11.IWLPll!r LLfl::i'l1i'l'il1JtL\'11.Ji\j

n 11� 1 !J \lJ'W� l'i1 Lil' t11i1::ntJ111J\'11!1ij :in"! 1'11 /lltl 1J U \'11.IW tf'l l!r \Lil::l'i1 lilt) lJ Ul'l 1.1� \l lJ'illJ1,ll,l1 !Jl ii

r1 ru::n :inJmrn1itYI tu\lij"llll!ln ttfi::t�!l n;J fi1111tl1J m1\ln n1Jn1:i�tl>1l'!,nl'l\l\f!nztl t,uu Lllh ii1mJ1111i:li'.1

91W%l�Wll-ltnW 5,000,000 1J1\'I

. " L 111.1,rn.1 
1' ••
1Jmw,m1 

,ei!l!lmflm 

u111n�tJ 

... �
IYOl'l'J 'Y <; 111 YJl: IUl!l'Y 

666,115,190 tilm Riil LU\l�!l!J:N:: 100.00 

Lilt!!i ilii1l LUtJ1itl!J!l:; 
- Lf1!N

,ifo,

tl:i::u1 w � 1.li )JtllJ'ill-11 i/Hi u 1 !J'il1.11'3l'l �l'l'i:iw m 11 :i:; "' \ln nim1 m 'hn :i ,l,. 11 W'il n!J ;.:; , ii u ,wit1�1i :i::� lJ 

1.11tJ!ltJ1'iri ill nm um tl:i::,nunnumnfo,11:i 'Uimh1'i1 ,�tl 1ilu'hlY1iJCl1.111\l, �JJ till1J.i111fum11ii1 dlun"lm1 

'll!l.:JU1il'I 1,11:::11,11t1 i�!l1t1-ii'um:i'll!J11J�1n"l 1\l'el1.11 Fi III il111::lv.'1ti 1vl'fl-n11::iiu(:\\lQ1Jt1,u1iV11J:rlffl�,iJFl'l1 l-11i1::Mf.�.,:;:,�lJ 

\'!,\J'n'tl-lU1m1 41mt1240,000,000 1J1\'I ',1nl'!,1.l"llilYl::iU!J\,li9ilJ91\j�\j 800,000,000 1J1Yl iUtJ�11,i'"i\,\ 1,040,000,000 1J1Yl 

11111Jn1rnan�tll'l1ir11J,�!Jl'!,U91U�1.1240,ooo,ooo �\l ljl'lfi1��111��u.i:: 1 U1\'I ,�'tl'llill'i11111J1JlJ!l1J!l11.11"l'>i'�1tl1i:!1triijli'il 

�mil\iJ11111Jil'lii'lll���!l�mLfiri:::F1\JOtl!l� (Rights Offering) s1ri:::1ji'lA!l\1.11�41ri111 (Private Placement) 1L111:::n�!l 1ii�!l Mfl!l" 

111Jff'\1t�:J\'!,W"l illVl!:\lJ!J\J'll!MU1i:fVl�"ili!l'lilnh i vi1J1-1!l',i!i!l1J1Anl1,lfl\,\fr'l/!l,u'hf'l'I �'il 4 ;i\,:Jl'l!J 1tJd'
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Chow Steel l11dustrics Pul1/ic Co111{11111r Li111itctl 

1,040,000,000 1J11'1 ('1�'1�\J��1Jfl1\J1J11'1) 

1,040,000,000 " (1,1�-1�\J��ui111J�\J)11\J 

.. 1.00 1J11'1 ('1\J-l1J11'1) 

1,040,000,000 �\J 

(-) 

Aru::n m.J n 1n i\\Ji.l.J m nl1\J'fl iri'fl �1.h::911.J �li'fl �\JW911ru1 ,,11::'f111l.J1i, �l.J'VJ\J9 lilYI::, Ul'l\J'Jm,u 11'11'1 uuu l.J'fl1J 

�1\J19i11tl (General Mandate) 91\J1\J 240,000,0001J11'1 91nliiil.J 800,000,0001J11'1 l1J\J 1,040,000,000 1J11'1 llill'l'fl'fln�\J 

i.1iJ'ru91\J1\J 240,000,000 �\J l.Jril'l1�1iln11i�\Jri:: 1 1J11'1 llri::llnb,�mml.J1,1U,�'fl1J1Arulfi.\Jfi'Jl!M1J11'11'1 lit1 4. l�'fll� 
... • 'II • 

!<'fl v1 Ai1'fl, nu n1 n �l.J'VJ\J9 lil1'1:: ,u l'l\J1>1, nmi:: ,;l'l 1iili1, ili\J i,if 1 fo.i A A�� A ru::n 1wn11u11'11'1 J.J'flui;m l'l 1 \Jn 11c.i 1i1Y1::,uu\J 

.. lib1,1,J-i�'fl1J1Arulf i.\Jfi�n rn� �\J1 �1n9 n11A1 n 1::1'111'1�1 ill'Jl!J il�1\J19 lln1 'JI .. �:: l �l.J ,iii l.Jn'fll'J A1 l �'fl 1 � l1J\J 1tl lil1 l.J A1i', 

. , 1" . , � • .r ur::fi1\J� lili11ul.Jlil lil-l\J:-

:1.Joivitl,::'lll.J ti 1::'lll.J1�w911ru1 ul11 '1, i!l.J oit11Jl1'iii n1 n � l.JYI\J"l lilYI:: lUl'l\J'Jl'fl,1J 11'11'1 ll1J1J l.J'fl1J�1 \J 19J11tl ( General 
q-- • • • 

Mandate) 91\J1\J 240,000,000 1J11'1 u�::n1mnb,�miiil.J'1U,�'fl1J1Arulfl'l\Jfi'Jl'fl-l1J11'11'1 lit14 l�'flL�MMii'fl, 

fl1Jn11l�l.J1'1\J91i11'1::dJl'J\J lil1l.J�ll'l\J'fl �11'lA::ll\J\Jlill'l,hii:i'fJl'J0�1 3 L\J 4 'Jl'!l'191\J1\Jlill'l,,.f,i;l.Jlil'Jl'fl,lin'fl�\J� 
' . ' 

-llil'fl!lnl�l'l,

Ulilnill'l

666, 127.090 .�rn i'ilil,ilm'fll'I�:: 

1 oo .�rn ili1i1,il1J1'fll'I�:: 

l�l'J, 

.�rn 

99.9999 

0.0000 

fl91,ru1'1l\J mim,� lil�a,-W\J�1 :iYru l vi l.J'Vl\J'll'1l,1J�,r'Vl bb l.ll.J l.J'1l1J'ei1\J1'l-k� 1,J ( General Mandate) 
q q G 

q11J�1Jl:ihii1J 240,000,000 -w\J :1.Ji.f'i1.i,1H-w1Jii:: 1 u1'VJ b�\J'1l'l11t1'l-wlili'fl-wmoi:1.Jm:1.Ji1.irl�1Jn1,li'1l 

-W'LI (Right Offering) q1'Ll�'LIL:1Jbfi'LI 160,000,000 -W'LI bbl11!1JAl'l11L'Ll�,q111111 (Private Placement} q1'L1�'LI 
q q q 

1:ilbn'LI 80,000,000 -w'LI • 

\J11'l'fl\J11� 91finl.J m tl1::fi11Jmrnn1rn11,1111�mi11�1u1i,Tm::�1, U'Limn �l.J'VJ\J'll'fl,u11,1Y1� n911J1'LI 

240.000.000 u1Y1 -,1n11\J'slill'l::,uu'Ll,ilil.J<&1\J1\J 800.000.000 u1Y1 ,il1J<&1'L11'L11,040.000.000 u1Y1 tv1!Jn11'fl'fln�1..1111ll'l\l 
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Chow Steel l11d11strics Pulilic Co111p111n• Li111ited 

i111111im11n'1l�\J (Right Offering) 911,!1\JLJ.Jln\J 160,000,000 �\J LLfl�ljl'lflflL\J1,91lli11 (Private Placement) 91\J1\JLJ.Jln\J 

80,000,000 iiu lil,n!Jfl�l®!Ji111ih,iliu J,;f m11'i1 General Mandate �1,iliur.i�i'.111�w1hu1'i11iiu1�\'I� i'.IC:iuVJum-1uL:iuu ' ' ' 
L �mvm 1 um1iii1 Lilun1iir.iun iii LLfl�'llmun1ii"l 11, Ll'11irnmVJ Ai'i!N uri� LANl'111, L':iuVJu� mJ.11�!:IJ.J'll'1l,u1�VI� ' . ' 

u1�n1u� 'lilii11ul-liii lil,,:f:_ 

l-l�vltia:::'lil-1 U1�9ll-l'lilivh1mrnLii1 9,i'.il.liii'1l\ll-lITTn119111M1�\J!11ll' ry l�l.l'VJ\J'll!NU1�\'I lllJlJl,J!llJfl1\J1"l-K1 'l,J (General 

Mandate) 91\J1\J'lJ.JLiiu 240,000,000 �\J l,!flA11>in'l��\Jfl� 1 U1\'I Lil\J!l'JJ1!J1ii�n!l�lJLiiil-JL>l1l-lii11�1\Jn11(1!l 

�\J (Right Offering) 91\J1u'lJ.JLn\J 160,000,000 �\J LLfl�ljl'lflflL\J1,91lli11 (Private Placement) 91U1\JLl-Jln\J 
,., .J ,., ':!/ 1'  'j.J..;/ 'j.J .,J ,., , ':!/ .,.J' 80 ,000 ,000 1,j\J lil1l-J\'l ll'1\J!l i111!JA�LL \J\JL"m'l11,mm!l,CJ O!llj\J\'l l '11111l-lU1�'Jll.l LLfl�!l!lnL"!J"fl"'l� LL\J\J vH\J 

Li1u1lh1J 666,127,090 l�!J, i-i111Lilm'111Jfl� 99.9999 

'lJ.JLi1uili1u 

,111t1!lrn�m 

!Ji111L�!J 

100 L�!J, f'ii11l1JW'1l!Jfl� 

L�m 

L�m 

0.0000 

u1�n1u� J.J!lui1m1J1ii \J1!J!l\J11iri 91n1wm u1�n1umwm1u1i111 il11i1u!ln1Jfl�Lllu1111ii!l�ui�'Jll-l 

\J1!Jtl\J11ifl 91fi11l.lITT :fL19,'i11>i1l,J��,Ji�'Jll-li:11l1r!J�n'11�\JU1�91U 2558 �,,J1�1rnri'1l'l\J� 3 Ll.11:1'1!J\J 2558 

LLfl��U1�'Jll.li:11l1r!J�n!l�\JU1�91U 2559 �,,J1�1rnri!l'l\J� 8 Ll-11:1'1!J\J 2559 'liliill.liii'1l\ll-lITT1iiu1�\'I L'll1'l l'tJ\JL\J'111� 91lli11 

(l.li11'll\J) (CE) �,Liluu1�\'11'!'1l!J'JJ!l,u1�VI il1�\J'JJ'11, CE 1�1"li11\'l�Liluu1ilui1inV1i'VJ!J"li11\'1�1iluu1ui>im,rninVli'VJ6 Lill-I L!I 

'l!i uri�i'.il.liii1ii CE L�l.l'VJU!ln 190,000.000 U1\'I uti,!l!irnilu�ui11iJ'ry91u1u 380,ooo,ooo �u l,!flA1�i>in'l��uri� o.50 

u1V1 "l1n11ur.i111V1�Liluu1iiil.l'°11u1u 570,000.000 u1V1 LUU'VJU"li11\'l�Lil,m11,1J.J91u1u 760,ooo.ooo U1\'I LLU,t1!irnilu�ui11ll'ry 

c.i1u1u 1,520.000.000 �u l�'1lll'1\J!l'll11JLiiuri�n!l�\J'll'11,u1�Vll>i1l.li.i�1um1ii!l�\J91\J1\JLJ.JLiiu 95,000,ooo �u LLfl�ll'l\J!I 

'111!J1iiuriu1�'111'11\J 91\J1\J 285,000,000 �\J Llfl� CE ilm1J.Ju1�1'l,A"l�IU�!J\J LLUfl,91U1\J�\JL�l-l'VJULlfl�n1191111'111�\JL�l-l 

'VJUlil, mi11 l �'111111'1!1111Ali!i,lllJU1�n11'1'11'11, l>i!111111,1inV1 l'\'J!JLI ,A,,J1�1 \'I I'll \'I !J�,il n11,J l'uur, Lnill'rll�mnum1foi1i n\'l l'\'Jl'J 

9111\'l�IU!J\J Li11!Jl�l.lmmt�"l1!Jn11[1!1�\J'll'11,�li!i�\J11!Jl'!!l!J (Free Float) r.i1nMw!itJn'i11'1l!J!1�20 '11'11,'VJ\J'l!11�Uli1 1ilu'lJ.J 

i:i'1l!Jn'i11'1l!J!i� 25 'JJ!l,'VJ\J'l!11�1L(11 

�,Ji�'Jll-1Aru�mwmiu1�VI Ai,� 2/2560 'JJ'1l,u1�VI� '1,i'.IJ.Jiii'1l\ll.lITT1ii CE l�l.l'VJ\J"li11\'l�liltJu ilnc.i1u1u 

245,ooo,ooo u1V1 uli,!1'1lmilu�ul'l1ll'ryc.i1u1u 490,000.000 �u l,!11A1�i>in'V5�uri� o.50 u1V1 r.i1n11ur.iv1\'l�Lil1Ju liiil.l 

911,!1\J 570,000 ,000 U1\'I LU\J'VJ\J"li11\'l�lU!J\JLl,ll-J91\J1\J 815,000,000 U1\'I llU,!ltinLU\J�\J!l1l1C'!J 1,630,000,000 �\J l,!l'I 

ri1�11111'l��uri� o.50 u1V1 m,�i'.IJ.Jiiit11.ll-lITT1ii CE o\'v11111�ui11ll'ryL�l-l'VJU 91mu 490,000.000 �u l,!flA1�i>in'l��\Jfl� o.50 
v .J'U1\'I "1,\J 

(1) �\Ji'l1l1r!JLill-J91\J1\J 367,500,000 �\J L�til!I\J'1l'll11'JL11LLriui�'ll1'1l\JLU\JA¥,11m (Initial Public Offering)

(Liiil.l l>i1l-ll-liii�,Ji�'Jll.l AGM 2559 ill.liii'11\ll-lITTL1191111'111�\Ji'l1ll'r!Jl�l.l'VJU91\J1\J 285,000,000 �\J)
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(2} �tl�1lJClJL�J..l'Yl'IJ41'1J'ltl 122,5000,000 �W L�'BL�tl'fl'll1t11ifori�O'tl�'kl'll'B..:il.Jr�'Vl L'l!1') ��� �'kllil�Vli' �1Tlrl 

(J.JV11'l!'kl) i;J1J.Jii;J�'ltln1'i'n'B�'kl'll'tl..:i�n'B�tllil..:imh'l1'klur�'r'l L'll1') ��� ilui�'r'l141ni;i (J.JV11'll'W} (Pre

emptive Right) (L�).J vl1J.JJ.J��l..h:::1J.J AGM 2559 iJJ.J�'B\i'-'"'m1M'i;i�'i''i'�tl�1,rClJ L�J.J'Yl'kl�1tl'lU1l-iLn'IJ 

95,ooo .ooo �u} 1-unA1 L�W'1l'll1m�mri'iJn1'i'L�W'B'll1ti�t11�riutJr:::"1!1'llWLu-ur1¥..rnm'll'El..:i CE L �'fl Lil i;i 

l'El n1� 1 \-l�C1'cl\-llJ'll'B..:itJ1�'Vl 'l� L i11�'1Yl'WL 'W CE LL�:::'ll'l Elfl If) C-Jflm':::YlU�"l :::di "111tJ �n'fl\-llJ'll'El..:itJ 1�'Vl"l1 n n1'i'� 
\I " " ... ' 

I V 

ilfl�'Jtln'l'i'CJ'B�U'll'El..:iu1�Vl1t1 CE �i;i�..:ir.nn'foti�::: 87.36 'll'fl..:i�uY141m..i1£J1�LL�'l"1..:i'\,IJ.Jifl'll'1M CE LVl�'B 

'f'flt1�::: 61.1 o 'll'fl..:i�u��1vitl1t11�uft'l',.;\VIJ.JWtJtM CE (f-111l�1U'lrur.i1nn11L�t1m1t1�wl�riutJ1:::'l!1'lli.nilu 

Af..:iurn'll'fM CE) '\,IT'llfllfl�..:iLV1�'B'ft1t1-n::: 26.26 'll'fl'1'll'fl'1�u�41vitl1t1'l�LLft'li..:ivi'-'i;i'll'fl'1 CE (f1i;J�1'W'lrur.i1n 

n1 n�'W'El'll1t1�w 1ilriu1.h:::"1!1'llwLu'WAf..:i LL rn LLfl:::�n'B�'W'll'El..:iu1�'Vl tlflt1 CE) 

n'l'i'L�J.J'YjW'JJ'el-l CE lil-lmh'l'v11Lilir1�'lUn11n'el�U'll'El..:i1.J1,;'Y11u CE fllfl�-l �-lL�1'1i1mu,.m1141vitl1!:.i'ltJ�..:i 

�UYJ�\'i8'1l'fl..:iu1,;'mlfl'V1:::Lum.imirtJ1:::n1P1AN:::mrnn11ri1nuv1ft111lYjU� Vl"l. 20/2551 �'fl..:iVlimnN'VlLUn1'i'l'11'i'1!.Jn1'i'�il 

Wtl�1flClJ�Li11'1i1muwn11'l�m'\,11'tl91mJ1t1'ltJ�-lYlfY'l6�u �,l')'IJ� 31 �..:imriJ.J 2551 LL�:::'Ul.J1.JLLll1'llL�l-!L�).J LLft:::tJ1:::ml'1 

f'lN:::n'i''i'J.Jn1'i'vlfl11flVlinYlfY'IULL\.1'1U'i':::LY1Pl1'r'll:J L1'cl-l n1'i'LUlflLm.J�fl��LLfl:::n1'i'tllju�m'i''lJ'fl,l1.Jj�'V]',i,)YJ:::LUt1U1un1r'l�miir-a 

91V1W1t11u�-l�U'r'l1Y'IU VI.Pl. 2547 fl-1iu� 29 i;i-n1AJ.J 2547 (tl1:::n1P1'1 �'fl..:i'l"1m"'"hi41wi..i1t1'ltJ) tlflm�'flr11'W'ltu'lJtni;J'lJ'fl..:i 

'i'1 tln1'i' Llih i'.ll;Jfl l'l 1a.J1 n n')1T'EI tlfl::: 15 LLvihiLnu'fmrn::: 50 u1,;'YI 9'1 ilm'11��'cl-l91fl'v11 'i'1tl-l1 WLLfl::: LU i;i LC-Jtl'i'1tl n1'i' ti;iu fj 

�1'i'�WLYJ P1iu�1v11).JUC1Jil 1 V11t1tl1:::n1P1'1 c4'fl-l 'l�mvi1'fl41vitl1t1'ltJvi,a vlfl111l'\.lin'VlfY'l6LLt.1..:itJ1:::L'Vl PIL'Vltl nt1�:::L�tJrl'JJ'tl-l 

11!Jn1'i'91VIU11:J 'lu���U'V11Y'IUU'i'1 nnmJ.J�-l��,l).J1 �'J EJ �1 lilU� 6 LLfl�ilviih� �'tl'1�'1'\,I\.J'1 �'cl LL �-l�1'i'�Ul VI Pli'W�1 (Jl')J.J1J cy; 2 

L�LLri�n'fl�U'll'tl-lU1',;'V1mt11u 21 ')U WULLvl')W�LUrlU.Jtl'i'1EJn1'i'vl'flvlfl1vn�in'V11Y'IULL\.l-lU'i':::LVlP!'l'Vlt1 LLvi'll-i�'tl-l'lJ'tlA')1).JL�U'l!'flU 

'-11n�n'fl�U LL-n:::u1�'Vll�9��-l�11�UL'V1PliU�1vl1).Jl.J(lJ� 2 V11EJU1:::n1Pl'll'tl..:i U'i':::n1Pl'1 �'tl-l'liilmvi'f'El41VIU1tllU 1�LLT1�C1'tl�U 

'llfl..:iu1,;''Vl�T'fl ),J Tll.JVIW-l�'a L :n rutJ 'i':::'J!).J �n'BiiWUft') "' " '\I • 

Aru:::n1rnn1rnrt1Vlzj,l'i")).Jn'1mrnm1v1 'i"l"l M.iuil A'J1)..J L �'W'l1 n1'i'L lii1vi 1'i'1tln1'i'LUAf'1 Q LUW'i'1tln1'i'� 

�).JLVl!ij�).JC,Jfl[;l'fl1JT,;Vl llfltlLUWn1'i'l�)..JA')1).JLL�'1LLnr-l1iiriu CE 1ii)..J1niu L�).JA'J1).J'i'i1mrn1umrn'li'1'JJULU�'i'n"l'll'El-l CE 

11mi-l L�'fl1"'1 CE �1mrn1:::r1J.J'1'lULuv1�1r1itin'r'lfY1Ei'l��'lt1i;JuL'tl-l u'tln"nnil U-lLtlum1L�).J�flA,L1'W�..:ivi'W1w CE 'll'tl-lu1,;'vi 

1iiJ.J1niw �..:iL�Wl'l'l'i'L�U'fl�U'i'�,m�1,Try�n'tl�Wtl'i':::41u 2560 Yir.i1'i'tu1'fl\iJ.J"'mn1'i'L�)..JLL<n:::n11r.r��'i"i'�t.JL�)..J'YjU'JJ'El'1U1,;Vl 

L'Jl'l') LflWLWflf� 41rilfl ().J'\.11'llU} (Jl1)..J11EJfl:::L�tl�i11-i�u 'i"))..J()-ln1'1).J'tll.JVllJ1t1Liirirn:::mrnn1'i''llfl-lU5'!1Vl'\.11'tlUAAft� 

A rn:::mrnm 'i').J'fll.JVI J.J')l:J LUU�W"l1 'i'tu1n1VIUl1) i If) �'lUn111 ii�'Vlfi"l'El-l,1.l�t..1�1,rn IL �).JVlt.J'lJ'El-lU 1,;'YI LL ft :::1' un 1'\.1Url'i'1tl�'fl eHi 'cl 
\I , ·k;' • v 

Y'l'i':::'i'1'l!UClJClJ�'\,linY1fYiULLft:::v1�1vminvif�u L�'flW'l'JJLLft:::'i'1tlfl:::L�tllfl�W 1 L�EJ')fll.Jn11L�W'fl'lJ1tl�WL�).J'YlW'll'B'1 CE 1ihui�n'fl 

�u�1lTcy'll'B'1U1,;'YJ 'j'))..J 0'1n1'i'�1 L'ilwm 'i' Li,)1 L�tl'llll.Jn11{ If) �n�WL�m'j'kl'lJM CE 1ii nu �C)'tl�U'll'fl..:iu 5'!1YI t,),l n'l'l1') 1 t'.1�1L'f"l 

�'l'l'N 

tJ1:::n1u'11"1L�uia1��tl'i'�'IJJ.JW"l1'i'N1LL<n:::'fl\i),J�1ii CE L�J.JYjUr.i�'Vl:::Lut1w �n41w'lw 245,ooo .ooo l.J1'Vl mJ-:i

tltimuw�w�1l1'ty91U'l'W 490,ooo.ooo �w l,JftA1�lJln1��wft::: 0.50 l.J1Vl r.i1n'Yl'W"lvl'Vl:::Li:hJt..1L"1)..J41uriw 570,000,000 u1Vl 

LUUYJW"llfl'Vl:::L11t1ulV1l.i41u'lw 815,ooo.ooo u1Y1 LLtl..:i,a,amilu�w'i'i1)1cy 1,630,ooo.ooo �w J;Jftl'l1�v1n'l��uft::: o.so u1V1 

LLfl:::il).J�'el�).J�Lii CE 4'11l�'i'1�u�13TcyL�).JYj'W 91W'l'W 490,000.000 �u l,l�l'i1��m'l��uft::: 0.50 u1Y1 i-lU 
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Chow Steel Industries Public Co111p1u1v Li111itcd 

(1) �'W'111lJ()J1m.Jr.'h1,111,1367,500,000 �\J L�!H'11\J'11�1\'111hlri1h�'ll1'111JLilw·i¥.m1n (Initial Public Offering)

(2) �\J'111lJ()J1m.Jr.'i11,111,1 122,5000,000 �\,I L�'11L'11\J'11�1\'IL'llLbri�n'11�\J�'11.:iu111l'I L'll1'l l'\�,i !I\Jlill'l\'li 91111>\

( l.J 1,11 '111,1) lil1 l.Jll l>l fl 11,11111li '11 � 1,1� '11, �li '11 �wf.:i rni11 

.. 

'll'11 

mt1ng1>1n'W "l,n'Wlfi11:r!f11'1 
!.'"'l V iJ ,_, 

r.J0'11'!1'Wl.J1 1�9ll.J1111\'li>I\JL'11<1 

'W1\'1'11\J1:'i<i 91fitrnm 

1.l1�n11,1n11;in11u11,111 

1,11.:i1111it1111 gmhn'fo.:i1m 

�li'11�1,m1.lt�'J!l.J �1 t1 lil'WL'11, 

'W1!J'1l'W1�,i 91ntrnm 

1.h�n11Jn11;i m rn1m1 

1ii'11'llmnl.J/A1if L,9.:i/1ii'11 fi 111 L ,'.11,1 

1ii'11'llnn1l.J: L\,ll'!�1'1'11�hvi'ri11iin11\J1 CE ,1ii19111\'l�L'U\'I\JL\Ji>ll'111>\\,linl'li'l1!Jn<IL�'11\Jl.J1 

\'!nil 

fl1ifL,"l,: LC'11.:i"l1nu111l'l!J'11!J�L�t111ii'11,'11zj'W'11mh�Ll'IM1l'lt1 iiu111l'li1l.Jl'!'W'11aj1.h�Ll'lf'I 

1i.:ir1 tuf u,i���'W LAN 1111".:i\'!'Wfl1\J 11,1 aj'11 zj1 'WUt�L \'IM ��1,1 �,nl]1,1l.J1!J� .� t111ii'11, ii 

f111l.J'nUln!i'Wl.J1 n n':i1n9 n11�'11 zjL'WU 1� l \'I f'll \'I \'IL Y!£M'11!l1<1 Lm \'11 'ri11 ii Iii '11, A n1:r1 
.,; .,J t, .,J.., .J' ... ... .., ... ' n \'11'1�L '11!J'" LL1'1�Llilml.J r111iw1rn l.J\'lt111 fl l.Jl.J1 m'Wlil1l.J Lnru'l'I Iii "1111mmmvm L 'll'W 1111 

L1.lfou L vi !JU1ii'11nlJ1,1;i1m�1,1,J1.:i1.I t�L \'I Pl� L 1ii1 'l1.lt1,l'!'W Lil'W L 1,1 i>J L ii lil'11, 1 In L 1 "11 'Wn1 t"l l>l 

\'I� LU \'l'W 1 'Will "11111,1i nl'I l'w !Tm n n ':i1 ri"l 1111t1,11 �ii�tri"l'11zj11,1,J 1� L l'l 1'11 \'I !J, Yi \'l,'11 !J 1.:i 

Li>l\'11 

1ii'11'llnml.J: Ai>l'l19� Filing 11,1ililU11,11m1.1,h 

ri1if u9.:i: lil1l.JLb�\J�tri9�'11.:iU111l'l"l�1'i'W Filing ll1tJL\JUU mh.:ihn�f111l.Jl11'1ll.J1'Wll11 

�\,I Iii '11, Llil 1!J l.J 1 iii! 1'111 l.J II l.J!J 1ru� \'j 111 i>l1 l.J Ln ru '11 �'11.:i ill "1 l'l\,li n \'I l'w !J LL"� lil'11<1 Hi l'u 

f111l.J l i1'W'll'11U"l1n�illn1:r1Vl1<1 ll1TL-:\'W�'11<1U 111V1 �1\'l'l1iJ f111l.Jl11'11l.J'11l.JlJ1(UlL/:i11,11'11 

tT.:i mh.:ihM �1t1u1m1iim1;i*iJ1,11,1n11u1111 CE Lil1"li11\'l�l'U!J\JL\Jlil,i1111 

1,1inV1l'11!T uliim�rn1,1111m!'l�A11;i"�L!l \'I 111�'11,1ii'11l;J"�iimmrumnmt1.:i 1 liL 1"1 �'111ii 

�li '11�\J, 1ii 1 L "l'l 1,ri '11 'l\J �� mn1:r1 Iii 1,1 n mf.:i � mn1:r1 VI 1.:i n 11(�1,1�.:i l U\JU 111V1� ii 

�'11l�t1.:iiim1l.JLi1'W'll'11U�9�1iiu111V1�1Jil1"l�LU'WL11'11�iim1;imm�11;i n,J1 

111ll'()Jr.'i11,111,1 490,ooo.ooo �1,1 l;J!'lri1�111n1��\Jl'I� o.50 U1V1 ,Lt1�'11'4l.Jlii1ii CE9i11'11n�1,1111ll'()J,�l.Jl'!'W 

r.'i11,111,1490,000.000 �1,1 l;Jl'lfl1�1i1111��\Jl'I� o.50 U1V1 ,�'11,'111J'11�1t11iiLLri1.11�'111'111JLil1Jr1l',LLm Ul'l�L'111Jm11J 

1 ii uri �n!I �1,1 � '11, u 111V1 lil1 l.J� u 1 L '11\J '11 �1 \'I A� u 'W'WL �rn L '11 n 'il'W'll iii,il

Li1'W�1\'I 

hhi1'Wlil1\'I 

,l>l'11'11m�rn 

Ulil1L�!J 

666,127,190 L�\'I.:) Ai>ILU\J1'11\'ll'I� 

.�m fil>l,il1J1'11t1t1� 

100.00 
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Chow Steel Industries Public Co111pa11r l,ilnitcd 

di ..... di .di  'l1,:::'VI 11 'Yi'l1atl.11La'!Wil'U ') 

u1�n1u� 1� Lb l.i, llill�u i�'J! J.1-J1ihv1fo111ju1 if u111Y11� Lil .i 'i: !! n1111 � �iit1�'Ubll'U'11111�1i1v1l'um 1u1�'J!l-l 

111ll'[!J�ii?1�uu1�91u 2560 Lil1.m1ni1,v1u1 i,LLlli1'u� 25 wgA:iiml'Ju 25591i,1'u� 31 J.JnnAJ.J 2560 u11�unnlJ'l11;Jil� 

ii?1�unl'JLlilb\1'!J'11'l11�iu1.ib�!lw'l1m11L�J.1LiiiJ.1 

'!J11'Jn[Jlilfi'!J 'l,fi'!Jbm1:1s1111 

�ii '11 �umu 1�'J! J.I 1>1'l l'J lil'!JL '11, 

mtJ'11m?i,1 :ii1n1rnm 

u1�n1um1J.Jn1rn1v111 

'!J11'Jn[Jlilfi'U 9,fi'!JbA11:1:if11N 

�li'11�umu1�1a.i�11'Jlil'!JL'11, 

'!J11'J'1l'!J1'JIN 91fi111JITT 

u1�n1un11J.Jn1rn1v111 

1ii'11inmJ.J: 

1. 91nn11�u111Y11 li'li111 uv1ll',�llw a.i�-J1 Lu1v1m l'J9 �ilri1i-rn 11�� Iii 1 w� til�u

u1�mru 1 oo LnJ.J�'llillil '1ll'J1n'Vlnu-J1m91n lflNm11v1uu1,,i'1'11ilm1rnilu1�

mh,h�1ii'li11uuuif

2. '11'1lfl'l1J.JA\Jv1\J1lf1Nn11�i'lJ.J'lj'!JJl\J RATCH LWIILLrn 26.68 LJ.Jn�'llillil

1. U9'jU'UiJ91mu'lANn11 COD �til�mh�mru 39 LJ.Jn�'llillil LblN�1uur�b'VIA1'Vll'J�n

1.h�mnJ 6 LJ.Jn�'llillil nrnLlhu1�mru 44 LJ.Jn�'llillil il'i:ANn1rnzj1�v1-J1,ri'1111'h,

1i1uv1ci, il'lA1,n11�9� 1Mu 1u'11�C!J1 Iii 1 un11ri?11111,m l'J hL�'11uil� n91muv1ci,

�,9�111mrnri'111111, u,1� COD 1�1u'li1,mtJ1uild'

2. 'i:r11,m1i'lJ.1VjmW11LLrnu1�mru 27 LJ.Jn�'llillil U9'j!J'U'1lzj1m�v1,J1,m1ri'11!111,

m i11-J19� LLli1 Ll1;9m l'J 1 uif uililLL!<i�9� b zj'11J.J1 wh11i11m11� 1 ilv1u1 'i:i11m�uu111 l'J

!i,1w-lh high voltage bbli� sub-station Jl'11!111,b!1;9uli1 u9'j'!J'!Jbv1�'1ln11iiilil.i',

bb�,

inmrn�J.1LiiiJ.1-J1 1�1iin'll1'111J1ii'11l;Ji1U 2558 il11,v1J.11i1 7 Lf1Nn11�til�u nJ.Jri1�,m1 

��Iii 23 LJ.Jn�'llillil, il 2559 COD b�l-1 2 lfl1,n111 LJ.Jn�'llil'1 bbiN�U 2560 COD b�l-1 1 

LA1,n1112 bJ.Jn�'llil,l �,1;Jtl19�n, 100 bJ.Jn�'lli1'1 l'J,'ll1iil�nu1�mru 60 bJ.Jn:::'llil,l 

'11'11111'JIN�b�l'Ji11b�J.JbiiiJ.Jb�tlf\'l1lJ'!JL9 

l'i1:ilu9,: 'li1,il 2558-2559 !llilninmru COD 1iJLl'Jt1�u/i1r.,�ll'u1r.,1111mh,h u111Y1 

b1ii11u1N,Vju.i',bblli'li1,1.fo11'Jil 2013 v11111'J1 'lr1Nn1rnzjr�v1-J1,m1wliJ.lu11u'11�C!J11ii 

b �ti 1\i L!1'hi1J.11J1lli u,1��nv11N11'J 'lA1,n111u'11�C!J1 Iii mu Lbli'l Lblli b ci'11,91 nm 1'11 m l'J L '11 Iii 

n111 WYh�'11, 1 lil L 1,11 9, 1iJil A11J.191Lilu�t1, Li, n11ri'111111, 'l1111J9�11, LL�un11rim1'i1, 

1li!1tililfl�'1Mll\J1�1'J�b'llN1�111J.1111l COD 1�91nn111w-lh b'Yi11�'il�Ju 2 UJl'11'!Jv1U1il 

1iJ1'liu111Y1ri'1111'h,i'i11il1 ulli Lilu 1u'11� C!J1 lil�n111 w-lh 1 ii'li1, 1�1'J�n1n�'11J.J 1 w LL!il n lli1, 

nu t1!J1,L'liu'i:A1,n11��J.Jri'1111'h,1111mtJ1u 1-2 b�'1l'Uil 9�111m1m�'11J.Jhl1�ml'Jhu 

if 'l111tJn111 wvh 1 ii1u'11�C!J1 Iii L�!il-11 wm LLlh�,w911ru1 b 1ii1 hJ ri'111111, 
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Chow Steel Industries Pul,lic C(1111pa111• Li111itrd 

\J11'J'fl\J1�1'1 r.irn1rnm 

1.h�n11,1nrn.m1m11,111 

�1�LL9,: 1. YiflYl1,'11\J1Alil�'fl,u1�Yl u1�Y1i:lm1tl1�n'111.Jfi;1n9m�rnil1,1mi'rnLf1�i1m1 

�m l'J n 111'1,V)\.lzjfi;tn9Yii""1\.I fi 'fl \.IL li1 lUtMV)\.l 1 \.lfi;1n 9Yi i, ,1\.11.J)�YI jj,l.J n11 L1 \.I� 

iL'li,LLnf, hii:l1,1cl'i\1,11�1'J�m1 ih11,1�1n�Y1fi 'flzjL\.l''l,1,11��!l1m1mli11tiiNV)\.llrl 

L\.l�ru�l1w'lru�mrnm11�ilmrn11'il'ill'l1,f1�L�m111!l1.JA'fl1.J<i1\1r1Y11,m1�ml'Jli;1ii9 

m 11t11 \.ILL 1,11YI1,11,11,1 !l 1 m W'll m l'J 1 ti ntii 9 li>i l-1 �'11 fi 11i 9 i 1,1 � n�, iln\.11 r111111l' u !l\.l \.Im 1 ' ' ' 

'II l'J1 l'Jfi;1ri9'flzj Li�1 U� Aru�n1nl n11l-l!l,,j1 n11�,Yi1fi;1n9 imm iJ 1'111 l-l L�l'J, f111� l'J1 l'J 

n11cMV)\.lzjfi;1n9 LmJ1 '\,11!l LiJ i�'11-/i11-N�i'lU1�n'fll.J n11111Yinl-JiJ f111l-ll,'!, LLnf,i11,1 

tv11'J 1.i Mll,�,�,.1nr.,�il m1l-lll!l\.lL '\,11 �!ln r11 m "1 v1 fan iri!li1n11i11,11'1, '1, iilm 1,1 m �" ' ' 

1,1in L1Jn11'lll'J11'Jli;1n9zjYii"1\.IY1 lil LL YI\.!�, LlJ\.lli;11i9�i:li[lJ[lJ1:i'!l�11'J 1�1'J�L 11'11 'll lil L 9\.1 

-ii11-Nm lil n 1 mrm� L,ll C-1\.l!l m-11'11 �i'ltlt�n !l1.Jn11�9 �i li1mzju1�YI m 1l-l '11\.11\.I Ll-1 n � 

1' Iii 1>1 coo Hi f'l'11\.lli1, LLi.iwih,119 � ,il1,1tl1� ll'l'llll'nuu1�YI LLi'l�mi'11il\.l 11rn�'ll'11, r111 l.l . ' 

iTw'M 1 \.I 1�1'J �m1 ri1 l'J L 1,1,i �" l'i', n 1111 A ru� n 1rn n11�, i:l i, \.11Yl1, <i19 � 1.i'll l'J 11'1 n11 

1'1,V)\.lzjfi;tn9m�n U9,1J\.ll.J1�Yli'.ltt"1\.l�tl1�n'111.Jfi;11i9L'\,1�n!lzj 2 lN,1\.1 ihi,n11 

�i\mnl-1 730.000 lil'W �,f'i!l1,1li1,11,1qj11,1mi'l1v1tl1�,YlflLYll'J ur.,iu1,1u1�Y1Vnn1i,n11 

�i\m1Jzj,if'itl1�l-11ru 100.000 n<i11ii\.l A, m�m!l,l'umnMuti;i�n f'i'fl\.lli1"'1'J'11�:l.i,1i.ii1 

m,i41 Lil\.!� M'11, i'l,V)'W L\.lli;tii9 i 1,1� n LL 1,11Y11,r.,1ncl'u1�YI inu -� l'J11,11'1111iitl 1� tl'l'llll'r.,1 n 

Y1i'Yiui\1,1tl1�L11Y1 h-N1\.I !l1fl11 ,A1'11,'lnt �1�,MV)\.1Ltln<i1 1 oil u1,<i',m��Mli;tri9 

Lri'11,Plt1'r!1i" 'l!l l'j ri'illl'f1, niuml,J l-1 1,11mnmruA11l.l 111'fl, n11i1 m nilw'ir., ��i\ ,mf1� 

1l1i\1,1ili1!l!l nzjm,nv1mn�,il1,1 ,il Iii ,1\.li'l,V)\.I L'\,1;J1 ,.,� 1tli'l,V)\.I L\.lfi;1n9Yi!l''"11,1 r11 i;iw1, 

'l19�!l1mmf1,V)\.1�1\.I CE �,il1,1u1�Yll'l'ill'J Ui'l�!l'f1,411,11wl-ln�'llil1>1�tfhnrumn 

{1,1�m.11 L�'111i'.hnlilf111l-llT\.IA,i, CE Ui'l�l.J1�YI ,ri'111.J11!j,U1'\,1!J11'JU�19�,il\.1!1\.I 

nl'J1111�mr.,1nn11tl1�mJ1.Jntn9 ,1,1�n LL!l�nl'Jl�91 nn11�11J1� �' i1J\.lnl'lli111,1!\'n 

ih 1,1 n l'J Hin 11ri'fl !1'f1, 1iJ
1

iii i il 1,1 n l'J Ui 1,1 « n L ti '11,91 nu 1�YI hJ i1uN,11,1ri'1111'f1, L 'W 

tlt�iYI Pl��\.! U!l�li;1ii9'11\Jli,!T, 'l;Jil i,\.11 tiil-li'l,V)\.I, �l-1 

2. U[lJ'\,11Ui'l�"!lill11A L\.ln11tl,V)\.I

- 1�1'J�LLm1!tl!lnl'li�l'J111uuY1n!]m.J11'J 1�Lul'Ju111; 'l�\.lfi11l-lL\.ln111ii1dl1,1li;1rir.,

� '11, tit� i YI A ��\.lnutl 1� i YI 1'11 YI l'l 1;J i 1,1i'.l1J\.ln\.l lil'il, 1ii,11'11-ii11'111 m ih L 9 Uf1 � �l-1

tl1�nll1.Jli;11i91-N1ri

- 1!UM1Alil1lANn11�1MV)\.llil'fl,11ii�i>iuf'i'il\.11J1,il'J'il� 1 Ll-ln�1'm1>111ii 10-12 H �
' ' ' ' ' 

• I �.'I S • �� � � > � 4 .S • I S u1�iVH'l[lJ11\.I s\.ln1191il'\,11Yllil\.l\'ls'\,1!J1�!1l-l l-llil\.lV)\JYlmm�!ll-l 'll,iu\.l"luMrn ,1,1

n111ii1.i:l1,1tlill'J"K1 ttl
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Chow Steel l11dustrics Public Compa11)' IJ111itcd 

'W11'J!J'W1::il'I 91fi11l-iffl 

tJ1:;n11Jo11l-Jo11u11,111 

,itJM1f'ILIJ011'll!l LU!llj(j!11)1Vlinm1ii!l,hiu!ll'J0�1 50 LU!l\j(j!11)1 �!l,1; rnn 

"11iil1Jm1 

1ii!i'D001l-i : 

1. �l'll)l!llJUVIIJLN1YNh11,11.h:;iV1Pl��1J IRR tJ1:;mrwivh'lm'. payback period

tJr:;mrw�il
-" ,...r el • • .l • ' 

2. iu11,1ml'Ju1Jut1:;u1,11,11r.i:;V11 COD ml-Jo:;1mm 

3. ��IJ�l'll)l!lU U VIIJ� il'JIJ rh i Vl !JU flUU1!;i VI Pi'l Vll'JC-ll'l l'l!IU iiVl'W iil'IO!il1,fl'Wll!h, hih,

4. �11mrlK,o!l,l'\'WLf'lrn111,/1J311Jil1iilli'Vl"l"l1,mh,h
.--;;r 

A1'llU"l,:

1. Project IRR �1h:;iV1f'l��'W!laj� 4-6% l-i!l,�1�1'11'1!lrniVl'WAll'W1ii1,�1'l.J1,h11'W19

umu11'TVI i�!l o i 1ii1 'ltJ Ml'\'Wi w11:;11m1.11Jo1n'.l'W�tJ1:;i VI Pl ��'W 1-Nmn11Jui11j'W ut1:;

111m1otJ!i!ll'JQL'W!lmnlil!lmi'.il'l�A!l'W1th,�1 iri!li!l1 Project IRR� 4-6% 'ltJlj L'W

91\J1'W 1 il-J0:;1'mm1liii1'W'l1!1,l11JL-ilu!ll'Jl'l,°'11L-il EIRR oiUl-i1iU'Wl'11il'l'JJ�i'u'lili

Ll)ll'JU"l"jl.l'W'11il'l'll Equtiy return early teen iOIJ 10%

2. 1:;l'J:;mnA'Wl'\'W (payback period) lK,Lilil 8-12 il Li�1Liliil'l:;Lf'INn11

3. 11A1ri1'lW (FIT) ilil'lnum 40 il'JIJ, 36 il'J'W, 32 il'J\J, 27 il'J'W, 24 il'JIJ iit1:;!i1!\lil 21

il'J'W 1,111JtJ1:;mrw 6-7 u1V10�11
"I L ,;

.f' 
- • .S 'l" • ',,,_ ,; u ..J 4. u1:;mrwm1 COD 1Ju'Wm1:tm1,iu11,1ml'J 1100 il-Jo:;1l'lm -�1'Wu1,IIJ1V1"l:; COD 

moo11ivh'lm'mr.i10 2 tJr.i4'1'J1,1io All 1.1Ull\{C\J11'1�u11'TV1-.i'1>J.J'W1!lzj1,11!ln11 

'lll'J11'J i '11 Iii A1U!1l-i\jWJ1,11!J'l.J Ul'I:; 2. Ur1'tVI �!Mi �l-ll'\'W1,1131'Wl'\'Wi �!l1!l,i'JJ n11'lll'J11'1 

LAN011L'W!l'W1Al'l'iio1,11!1 'l.J �,u11'YYlil'l1m-1,i'1il1 CE L 1ii191i1V1:;iul'l'WL'Wmt11 Iii 

mi'oVll'w!T Llill'J 2 tJr.i4'1'J1,1ioililc.it1m:;V1uri'u uc.i1,1�11i9'JJ!l,u11'TVI L'W!l1..11 f'lm 

5. O!l,l'\IJLA1,'&111,/'W31'W (lnfarstructure fund) 1Jzj1'W1:;1,111,n11iaio1:11 J11W11l-i

c.it1m!lrni\'11J'JJ!l,!l1'W�li!l�IJ EIRR !lzj� early teen L'W'llrw:;�mWnl-l'JJ!l,m,nM

Bond tJ1:;LV1Pl��IJ 10 U 20 U UVIU9:;ililill'IU 9,l-J!J,11�1n9Wi"1'WVllilUVIIJ'JJ!M

u11'YYiiil'Wc.iiil'lll1W't1�iU'W Fix Income ilnl'lL�i1ii1m!'l�1i!'ll-i!l !11mrn�11,11rw

11\'J Hiii1,1,1u1 lilt1!l lil!l1tjcl° C\! C\J1 Hi f'ill1,11ii1, ii.Jml1 1i1il1 tA1,n11io1:1rw:; lil, o !111

'1111'Jwt.hl'Jt1,l1\J L �fl1Jn!Ml'\\J1,l1!l\JOl'l,l'\\Jli'11tJ Llill'J!11l-1110 u 'Jlfot1 l'l!llJ ii Vl\,l�'Jl\,I:;

1'11'11 Iii Bond 'll!l,U 1:; i VI >'l��w11l1r.i :;iU\Jc.i!i l'lll1W't1�1l1 !1\JL9ii11,1 l'uuot1,l1\J

\J!lO"l10 Bond yield V11,tJ1:;i V1>'1��'Wii�1 (:'.i1.Jiilf!l lil!lmi'.il'J 011 Deposit i'.l\J !lzj

L\J!ll'ln��11,1"°11Jiiililt11J 1i1111m1mi'llf yield u1,ii11,1910 Equrty retrun EIRR !lzj

early teen ii'Jlfu1,!i11,1'ltJ yield ��,011lil!lmi'.im'.lm.J1m:;1'1u1,1ti,1l1"l:;�,i:Jlil

r111l-1111.J 1 r.i 1 �nuuot1,l1'W 11,1tJ1:;i VI Pl ��1,1 u VI\J�"l:;il 1!1, L'.l1J'ltJ c.J1 o n1..11 A1 ntJ� l'J\J

m:!1J1,11l11'Jt1,l11J mh,hM iri!li'.im1l-iw1!ll-lU11'Ym:;il1L!1'W!llii!iArw:;mrnm1

u11'YV11'1r.i11rw11Jl{l-l� lil!l 'ltJ
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Chow Steel f11d11strics Public Co111pa11r Li111ifcd 

l.11!.i!ll.11;i,i '11n11J.Jm 

u1�fi1l.ln11J.Jn11u11.111 

�1\.11J1YI J.J1L1J\.I 

U1�J.J1CWLn'111J 10,000 �1\.11J1YI L\.1111\.l'll!M CE i'.JLn!llJU1�mru 9,000-10,000 

!l1J1nY111ui1u1tl'.Y1isio1!lti1,h�9�L�J.J1.1ili<!l.l'tu�!ll'J1 u!ii!lti1,hii� �!M'll'11'11'111Jl'!ru 

A ru�n rm mm rm m rn��iju 1m 111 nvi1l.l�i1 J.J1.11 L1!1\.IL '11 m 1,i,11\.1� � uriu1tl'.YI 

LL'1�Vh 1iiu1tl'.YI L 91(1Jn11m'.h 

2. '111J1nY111ui1u1tl'.Y1i'.Ju�l.l!'ll.lL9�,11l.l'Wi,,1\.IY11,Lil!in�l.l11.11!l!NY!l.l�u1�LY1fl�l.l

L�rni>iJ.J1.11!l'tl.i

3. 9�i'.JA11J.JL�8"L"1VIA1"1Ll.in,1.11!JLU!'l1

4. 'll!lYl111Jfl11J.JA1J1.1U1LflNn11�U1�LYlfl��Uil'Wl'l

0 ..J .... "' .., .cl - --� I v A9 .J'.c1 .... . -=1: fl1'1lU9, : �91n,1Jn11L,\.11J11'tYIJ.J1.1\.lu1�J.J1CW 11,880 '11\.11J1YI Lu\.11.1\.IYIL�J.J'll\.l 

ur�mru 5,ooo ni1�1\.11J1Y191nuri!ll.l 1'i1l.111.1qj L�J.J\hJ91nmrn,11'Wblii1,u1�LY1fl 

LL il11:iJJ.J 9 �L � J.J1.1il!l !l n 'lufi n1.11!l 'tl.i '11'11 �!.ll.l�\L 9,i1 mJ.J in11ru��11i9� (l'.J.J ,i,11\.11 l.l 

-il1,um1 fil.11fl119�'ll.i1iim1ij�J.JL'11'J 1.1i,91nL111'lu1ii,;1o1�u1�LY1fl��\.19l.li'.!1:A1,m1 

� COD mn:n'\.I fi\.11fl11}9nU1tl'.Ylmn:n'l.lnW911CW1Lii project finance !llil111'i1'W 

75:25, D/E 1 :3 l>l!ll-JTYh11ru11ii D/E 1:10, 80:20, 85:15 LL'1�!'11(1"1U1�mru 90-95% 

1i1J.J!l, 1 \.l!l lilnl'i�l.l L\.I LM,m1��1m1� 1uijn1Jfi\.11 A11 L\.11>11,U1�L YI flL l.li n11ru� long 

term none-recourse project finance A!l mr1ll project finance L1Jl.l1.1inu1�n'W 

u1tl'.Y1ui.i'li.i1111�mn'll.lri'1u1�nl.l �,9�L'\1\.IL111i11l.ll'!n1100 �1\.11J1Yl�L111LU�,11\.I 

u1tl'.Ylfl'lnl'!l.lLLri 5-10 �1\.11J1YI finu1�mru 90-95 �1\.11J1Yl9�'l111 project finance� 

LU\.! long term none-recourse project financing 91nu1�LYlfl��l.l 1111iifliln!1�l.llil'11 

l'!'Wi;\"T,LLlill>11LflNn11 u1�n!l1J111JLflNn11�!lzj1m�1.1i1"1fliJ.ll.11 L'lil.l Lf1Nn11�U1tl'.YI 

L111,J!l FIT 1.11'11,J!l�iiil.l �1\.ln11Q�J.JL'.ll.191nfil.11fl1rn�1il11uMV!l.l '1,1111,:i 

!l, .i"u1�n!l1J'll!l, D/E 1 \.l/l1'W11 J.J!lzjL \.l!llil11� rimJ111,i:1, 

1111.1l'umlil1m11l.lm1,io1 D/E LL1Ju�11.i�111mul.l1>1,il 

1. m1il1 CE L1119"1Yl�L'LI\'J\.IL'Wlilmlil1.1inYll''W!J L�!l L �J.J;j1l.ll'!'WLiil'i1'W'll!l,ijn!i�\.ILlil
.J' '11\.1
.... t v .J' .J ' ' � .cl 2. 'W911ru1m11ii,n!l,l'!l.111J.JLfl1,n1n>ln,'Wl.l;j1l.l 'll,!li!1�m1,m1An111u11�LlilrnJ.J

fl11J.J'W1!1J.J

,,f,;:f D/E i:i, L\.ILL�'ll!l,ijn!l�\.19�,l!l,i1u1tl'.Yl!11J.J11nll11,1.1il'l111i:1,1l.im!l,L�l-Jl'!l.l J.J!l, 
d . & .J' " � ,i . .J' " Pl11J.JL,i8"!J!lnL1J\.l 2 'll1, fl!l 1.1\.11�\'J�\ll.li;\,1 J.Jfl11J.JL'o!N LLlil1.11..11�\'J�l'J11!l,LL��L1J\.I 

coporate financing 1fo1Jl.lfl11J.JL�\'J,L'Dl.11ll.l LLl>iLd!lLflNn11ii1m1miiimr1i!l"':n" 

'W1ill'll!JU�19�U1Lf1Nmnlhtj long term none-recourse project financing A!l m1 
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Cliow Steel Industries Pulilic Co111f11111v Li111itcd 

1J1 Ll'INl11nlh 1uljnun\J11'111L\Jftnl:till�1111Q1�1'J�l'J11,f,rn,i 16-18 U lluuhii11111� 

.f1u1�nu tv1 l'Ju111Y1 uiJ tv1I')11ii lil1 tr1N 1111.f 1u1�nuii11 v11, 1'111lJ l�tJ, iir.i dl!l l'Jjj, lll'i ti, 

r.i�il m11J L�l'J, �!l'1!i'mn li1!ln Liil'l 1h!i' mn li1'iln Liiirn zj11,1;111,1�1 LL�1iln1nf,!i'mn 

li1'11nliil'l;J11Jil1JL'h1 "l�!l'1�jj1iitm,1111vhr'hh1Mii'111'Jn�1�1'111i1n11!Wl1l �11'JU11111 
.di � .. .J'� il ..... ,,.. � .,;,,.. .... u,1�1'1ill�mrn111rnnumm11J l�l'J-i11,1u1zw11,11,1 '11'1 l 1,1m�'11WU'1Yl!;]!l'11'1'111Jl�11z1,

if"l"lu1,1;11u111'ilnLiil'J�u1�LYlf'l��1,1fi!lu1ih,�1�,llilv1,�1ilt'ilmil�"l�Q-iilu1M tm-11111 

Llm1 �u111m1ii11u;;,'Vj1,11ili fix !l!;]1111l!lmiil'lm,1'il111!l11J!i'f1!f1!1L11,11jm1m�m�'il, 

!i'm11111!lmii1Jiir.i�'ll-ii1 ul'itm,111111i,11iJ'lili fix !i'm11111'ilmiil'l 100% �1rnl'jl1'i11Zl'jl'l 

nu l91'\,li!!l,h'11'i'11 l ri!l, li, u 1,11 ti:ilJ�f'lYl1'1i11!l n ld'tJ1 \JU1�lYI Pl ��\,I ,ci!lilll [l! f;\!1 ill 
"'"'" I .J' a9 .J' ... <V q O ..! ,oil .J' y ll\J1 ,1,1m1v1!lmUtJ"l�lu1Jm�1JU11:tY1n�1mrn1J1LA1'11'1lJ'11 swap 1111 fix 111!lmum�1 

m11iiUi n111n fix v1'11miiwiT-llL1>1�1JITT1J�11iim1m�mu1�.�1,1il11n'llf1111utv11JliuL'll, 

ul'i� ill� l� l'J1111Jili!l, lljj n M1 l'J ri11 lnr.i1 l'J� l �lJ l�lJ ri!lm 1,11 � 1'111"lz LU\J u111Y19'1 

1" � mnmlJ balance mm.11�!llJY1�111

�11,1fuu1�lYlf1��uumf�1ili l 1ii11Ujj'1'Vj1Jri'il\J'\,I\J1U u111Y1�,i1 FIT !lzj1ui1'11 A'il1J1ii1, 

ll'J'11� ul'i11111vi11J1lJ l�'11 n'<NYlm ri'11,"l1 n Aill�mrn11111J'il, �'11, r1111J ,�l'l,�!l'11111,1,Y11,1 
' ' ' 

11,1u1�LY1rli11,n,111 "l1nli'n1:tillZ�'11, FIT f;1u1jj��uu1,111Luv11ii'IJnjj,'Vj1Jli'11u�1,1�'11 

LU'1111f1!11;]1ili ul'ir.i111111m1J1illn11fu.f'11hilii1,1 500 LlJn�'l!;]1>1 A11m�l'J,� 

Aill�m11J1111fl911ill1i'l!l1u1�1,1�1,n11ri!l1111,iltA1,1111tu��1mrn,zjlllJ1yj'lmri'11u 

mu 500 LlJn�im1>1Lii1Jtr11ilhL,�1 u111Y1"l�ilm11JM1m�1J,�!l,mnzj'1llJ1yj Lci!l 

Yi"l 11ill 1 1'111 lJ l� l'J'1 li11 \Jlil'1 n 1111 uli19 '1 Yi "l 11ill 1'11�\'ltln11!N'Vj \Jl � !l 1'11 \J Ll'J U1 Wl1 l'I f ;1� 

'ni11l"l\J 

u111Y1!1\JL"l"l�'1'1)1\JL\JU1ZlYlf1t\J111'11'llJ u111Y11l-i1muv1rf\Jl�n� CE !IIJL"l;l'1'Vj\JL\J 

�1ii"l�lU\J�ft'1'11\JYli11llYI\JU;l�!l1mrn sturcure product 1iiLillJ fix income l�\J 

�i-1-11 \J;llJ�!l zj1z1,1� 1-11111� m,n 11,11.J 1� l YI f1 ��1,1zj, t1'11l-i1M ilm 1;l'1'Vj\J Lli11 �11,111,1 

u1�rnr1tu1 ii LU li1 L!l11111 u;;z111m�1,m L!lm1111,11111,i,l11,1 LLl'i Ltf 11,11J11J1,11i'nt1, A, 

'1'1'Vj\J L\JU1Zl YI fl��\,ll ri!l,91 m 161 'lu �'1'Vj\J ll�1n�1 3 U i11'111lJ!l)J",11,ljj� �llUfi\,111'111 

A!llJ1ii1'1 l 1iilJ ll ii, Ll'l1'1n11�1111'1 lll'l'"li1 l 'l11,1il�1'11lJU!l!ll'J L1ulji 111 l "l\J ll��mri N 1111� 

!l zj 1�'\,I� 1'1"v1lll1\J191\J 1\J'\,lri '1 l tf 1'\,l lJ1 l'J'\,I ft n !1'11'1 '1 * 11\J1 LU �U 1� l YI f1 ��\,I ri !l \,I 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

รายงานประจาํปี 2560 ในรปูแบบแผน่บนัทึกข้อมูล (CD-ROM) (กรณุาดตูามแนบ) 

บรษิทัจดัสง่รายงานประจาํปี 2560 ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มูล (CD-ROM) ซึง่ท่านสามารถรบัรายงานประจําปี 2560 

ในแบบรปูเล่มได ้ณ หอ้งลงทะเบยีนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ดว้ย 

สาํหรบัท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรบัรายงานดงักล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอรบั

หนังสอืรายงานประจําปี 2560 ขา้งล่างน้ี และส่งโทรสารทีห่มายเลข 02 033 0909 หรอืส่งไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ขา้งล่างน้ีมายงั

บรษิทั เพื่อดาํเนินการจดัสง่ใหท้่านทางไปรษณีย ์ 

.............................................................................................................................................................................................. 
-พบัทีน่ี่-

แบบฟอรม์ขอรบัหนงัสอืรายงานประจาํปี 2560 

ขา้พเจา้ชื่อ..............................................................................................................................................................................  

ทีอ่ยู่ เลขที ่........................................ หมูบ่า้น/อาคาร............................................................................................................. 

ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ............................................... อาํเภอ/เขต ...............................................  

จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์............................................ 

มคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจาํปี 2560 ในรปูแบบหนงัสอื 
-พบัทีน่ี-่

..............................................................................................................................................................................................  

สง่ถงึ นางสาวศริริตัน์ คงเพง็

สาํนกังานเลขานุการบรษิทัฯ  

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์2 ชัน้ 10 ยนิูต 2/1006-1008 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

(ขอรบัหนงัสอืรายงานประจาํปี 2560) 

ติดแสตมป์

3 บาท 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6   

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม ่

ลาํดบัท่ี 1.  

 
นายสงวนเกียรต์ิ ล่ิวมโนมนต ์

อายุ 42 ปี  

ตําแหน่ง : กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

สญัชาต ิ : ไทย 

วนัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 3 มนีาคม 2552 (ดาํรงตําแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน  2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) หาก

ไดร้บัเลอืกเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีครัง้ จะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 

เดอืน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

: ไม่ม ี

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวตักิาร

อบรม 

: - ปรญิญาโท เทคโนโลยสีารสนเทศ, Boston University, USA 

- ปรญิญาโท คณิตศาสตรก์ารเงนิ, Boston University, USA  

- ปรญิญาตร ีการเงนิและการธนาคาร, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร,์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรดา้นกฎหมายอนิเตอรเ์น็ต, Harvard University, USA  

- ประกาศนียบตัรตวัแทนสทิธบิตัร กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

- ประกาศนียบตัรทนายความผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา ณ ศาลทรพัยส์นิทาง

ปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ 

- ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญดา้นอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเกีย่วกบั

คดทีรพัยส์นิ  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

: -ไม่ม-ี 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี

ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่งที่

สาํคญั 

: 2548-ปจัจบุนั    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   

                     บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/

ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
(ก) กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 

: (จาํนวน 1 กจิการ) 

- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

(ข) กจิการอื่นทีไ่ม่เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 

: (จาํนวน 4 กจิการ) 

- กรรมการ, บรษิทั บรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา จาํกดั

- คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคา้, กระทรวงพาณิชย ์

- กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ, บรษิทั มโนมนต ์เรยีลเอสเตรท จาํกดั 

- กรรมการ, บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/

ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ต่อบรษิทั 

: ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม : 1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย

ทุจรติ

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีที่

ผ่านมา

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560 : 1. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั  6/6 ครัง้

2. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้

3. เขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม ่

ลาํดบัท่ี 2.  

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 

อายุ 39 ปี 

ตําแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

สญัชาต ิ : ไทย 

วนัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 3 มนีาคม 2552 (ดาํรงตําแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) หาก

ไดร้บัเลอืกเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 12 ปี 

1 เดอืน 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการดว้ยกนั 

: สามขีองนางสาวคเูมนไว, น้องชายนางศรุตา ชนิ

วุฒกิารศกึษา / ประวตักิารอบรม : - ปรญิญาตร ี รฐัศาสตรบ์ณัทติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในองคก์ร บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจาํกดั

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

: จาํนวน 408,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51 

ประสบการ ณ์การทํ า ง าน  5 ปี

ย้อนหลัง  และ/หรือ ตํ าแหน่งที่

สาํคญั  

: 2551-2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/

ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

(ก) กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 
: ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

(ข) กจิการอื่นทีไ่ม่เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 

: (จาํนวน  3 กจิการ) 

- กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน)

- กรรมการ, บรษิทั เวอเทค โลจสิตคิส ์เซอรว์สิ จาํกดั

- กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหลก็ไทย

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/

ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ต่อบรษิทั 

: ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม : 1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย

ทุจรติ

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี

ทีผ่่านมา

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560 : 1. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

2. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้

3. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้

4. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/4 ครัง้

5. เขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 1/1 ครัง้
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม ่

ลาํดบัท่ี 3. 

นางศรตุา ชิน 

อายุ 40 ปี 

ตําแหน่ง : กรรมการ กรรมการบรหิาร 

สญัชาต ิ : ไทย 

วนัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ : 3 มนีาคม 2552 (ดาํรงตําแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดอืน) 

หากไดร้บัเลอืกเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีครัง้ จะดาํรงตําแหน่งจนครบวาระน้ี รวมเป็นเวลา 

12 ปี 1 เดอืน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

: พีส่าวนายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวตักิารอบรม : - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk

University, USA

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรบรรษทัภบิาลสาํหรบัผูบ้รหิาร (Corporate Governance),

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพในองคก์ร บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจาํกดั

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

: จาํนวน 40,500,000 หุน้ หรอืคดิเป็น 5.06% 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปียอ้นหลงั

และ/หรอื ตําแหน่งทีส่าํคญั  

: 2552 – 2560  ผูอ้าํนวยการฝา่ยขายและการตลาด 

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/

ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

(ก) กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน : ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

(ข) กจิการอื่นทีไ่ม่เป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 

: (จาํนวน  1 กจิการ) 

- กรรมการ, บรษิทั เชาว ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั

: ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม : 1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย

ทุจรติ

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบ

ปีทีผ่่านมา

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560 : 1. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั 4/6 ครัง้

2. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/14 ครัง้

3. เขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 1/1 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์ 2561 

ขา้พเจา้ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 

ระหว่าง 14.00 ถงึ 17.30 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพ่ิมทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 

240,000,000 บาท จากเดมิ 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี  

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

         แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั 240,000,000 1 240,000,000 

         (General Mandate)     
  

 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 

240,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น รอ้ยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั ไม่เกนิ 160,000,000 20  

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั ไม่เกนิ 80,000,000 10  

     
1/ รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ  

• พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่มบุคคลก่อน หรอื

ให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด้ รวมถงึมอีํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอ

ขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

• เขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อนัเกีย่วเน่ือง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

• ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ซึ่งรวมถึง

ตดิต่อ และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําหุ้น

สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

 

ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหด้ําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิัทจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปีในครัง้

ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 
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3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 วนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู

ชัน้ C โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์สุขุมวทิ เทอมนิัล 21 เลขที ่2,88 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 มมีตกิาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปี 2561 (Record date) ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต

4.1 บรษิทัจะดําเนินการขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และทุนชาํระแลว้ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัต่อ

กรมพฒันาธรุกจิ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษิทัจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่นําหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม

เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ และ/หรอื เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต และ/หรอื เพื่อชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทั

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

เพื่อใหบ้รษิทัมฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงขึน้ และ/หรอื มเีงนิทุนเพยีงพอในการลงทุนเพื่อขยายธรุกจิ และ/หรอื ลดอตัราสว่น

หน้ีสนิต่อทนุของบรษิทั 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

จากการทีบ่รษิทัมฐีานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้และมศีกัยภาพในการทํากาํไรทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลทาํใหบ้รษิทัมผีลประกอบทีด่ขี ึน้ใน

อนาคต ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์จากมลูค่ากจิการทีเ่พิม่ขึน้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

-ไม่ม-ี

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร

เพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 

2 กําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 

(Record Date) 

วนัที ่14 มนีาคม 2561 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 วนัที ่26 เมษายน 2561 

4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัและกระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 นบัวนัแต่วนัทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 ลายมอืชื่อ............................................... ผูม้อีาํนาจลงนามสารสนเทศ 

 ( นายอนาวลิ จริธรรมศริ)ิ 

  ประธานกรรมการบรหิาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัการนํา บริษทั เชาว ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

 

 

ตามทีบ่รษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (“CEPL”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มคีวามประสงคจ์ะเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “ตลาดหลกัทรพัย”์) โดย 

CEPL จะดาํเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิของ CEPL ตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 367,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชน (IPO) และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ของ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั และช่วยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัจากการทีส่ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน CEPL ลดลง  
 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไป

ซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 รวมทัง้

มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 จะพบว่า มขีนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑก์ําไรสุทธ ิ

เท่ากบั รอ้ยละ 36.66 ของกาํไรสทุธริวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามงบการเงนิรวมสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่

เมื่อรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัยโ์ครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จะมขีนาดรายการรวมคดิเป็นร้อยละ 

47.59 ซึง่เป็นขนาดรายการทีม่ขีนาดมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทําใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่้องจดัทํารายงานและ

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามทีก่าํหนด และส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันับแต่วนัที่

เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี บรษิัทจะนําแผนการนํา CEPL เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

(Pre-emptive Rights) เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาและอนุมตัิต่อไป ซึ่งรายละเอยีดของสารสนเทศ

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. วนั เดือน ปีท่ีเกิดรายการ 

การนํา CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) จะเกดิขึน้ภายหลงัจากที ่CEPL ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 

 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูข้ายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) (“CEPL”)  

ผูซ้ือ้หลกัทรพัย ์ : ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละขนาดของรายการ 

ในการนํา CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์CEPLจะดําเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 570,000,000บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 490,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท โดยจดัสรร ดงัน้ี 

 

1)   จาํนวน 122,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัส่วนการถอื

หุน้ (Pre-emptive Rights)  

2)   จํานวน 367,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และหุน้ทีเ่หลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน  
 

ทัง้น้ี ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 490,000,000 หุน้ จะสง่ผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้

สามญัของ CEPL ภายหลงัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ลดลงจากรอ้ยละ 87.36 เหลอืรอ้ยละ 61.10 ของทุน

ชาํระแลว้ จาํนวน 815,000,000 บาท หรอืสดัสว่นการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 26.26 
 

อน่ึง เมื่อพจิารณาการนํา CE เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เขา้ข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของ

บรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ

บรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติมตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.

2551 จะพบว่า มขีนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑก์าํไรสทุธ ิเท่ากบั รอ้ยละ 36.66 ของกาํไรสทุธริวมของบรษิทัและ

บรษิัทย่อย ตามงบการเงนิรวมสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งมรีายละเอยีดการคํานวณขนาดของรายการ

จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต์ามเกณฑก์ารคาํนวณทัง้ 4 เกณฑ ์ดงัน้ี 

หมายเหตุ: /1 เนื่องจาก ณ ปจัจุบนั ยงัไมส่ามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผูถ้ือหุน้ของบรษิัทตามสดัส่วนการถอืหุน้ ใน

กรณนีี้ จงึคาํนวณขนาดของรายการโดยอ้างองิตามราคาตามมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในกรณีทีค่ํานวณมลูค่ารายการจําหน่ายไป

โดยอ้างองิจากมลูค่าตามบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบการเงนิตรวจสอบล่าสุดโดยผูส้อบบญัช ีจะมขีนาดรายการเท่ากบั

รอ้ยละ 1.95 

 

ทัง้น้ี ขนาดของรายการดงักล่าวขา้งตน้ มขีนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑก์าํไรสุทธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 36.66% ซึง่เมื่อ

รวมกบัรายการจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยโ์ครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จะมขีนาดรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 

47.59 ซึง่เป็นขนาดรายการทีม่ขีนาดมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทําใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่้องจดัทํารายงาน

และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามทีก่ําหนด และส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั

นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์

หลกัเกณฑ ์ สูตรการคาํนวณ 
ขนาดรายการ   

(รอ้ยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) (NTA ของบรษิทัทีจ่าํหน่ายไป x สดัสว่นทีไ่ดม้า) 

NTA ของบรษิทั 

14.65% 

2. เกณฑก์าํไรสทุธ ิ (กาํไรสทุธขิองบรษิทัทีจ่าํหน่ายไป x สดัสว่นที่

ไดม้า) 

กาํไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

36.66% 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มลูค่ารายการจาํหน่ายไป/1 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

1.95% 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพื่อจาํหน่ายไป 

จาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ของบรษิทั 
ไม่มกีารออกหุน้ 
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4. รายละเอียดเบือ้งต้นของสินทรพัยท่ี์จาํหน่ายไป 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนของ CEPL 

จาํนวนหุน้ทีเ่สนอขาย : จาํนวน 490,000,000 หุน้ โดยจดัสรร ดงัน้ี 

1) จํานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights)  

2) จํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและหุ้นที่

เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

(Pre-emptive Rights) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษัท หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายจะ

เป็นผูพ้จิารณากาํหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของ CEPL ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทั และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อกําหนดผูไ้ด้รบัสทิธดิงักล่าว 

ใหท้ราบในภายหลงั 

มลูค่าทีต่ราไว ้ : 0.50 บาทต่อหุน้ 

ราคาเสนอขาย : ยงัมไิดก้าํหนด ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร

มอบหมายจะเป็นผูพ้จิารณากาํหนดราคาเสนอขาย ซึง่จะเกดิขึน้ภายหลงัจาก

ที ่CEPL ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยงัมไิดก้าํหนด ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร

มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้น

ภายหลงัจากที ่CEPL ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิทั :  บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) (“CEPL”) 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์2 ชัน้ 10 ยนิูต 2/1006-1008 ถนน

พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.  10110 

   
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกบัการลงทุน การผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภท

ต่างๆ   

โครงสรา้งเงนิทุน : ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั :  

CEPL จะมทีุนจดทะเบยีน 570,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

1,140,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิัท : CEPL 

จะมีทุ นจดทะเบียน  815,000,000 บาท แบ่ ง เ ป็นหุ้นสามัญจํ านวน

1,630,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทใน 

CE 

: ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั : บรษิทัถอืหุน้

ใน CEPL รอ้ยละ  87.36 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั : บรษิทัถอื

หุน้ใน CEPL รอ้ยละ 61.10  

บรษิทัย่อย : CEPL ดาํเนินธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น โดยปจัจุบนั CEPL ถอื

หุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั พรเีมยีร ์โซลูชัน่ จํากดั (“PSCL”) และบรษิทั เชาว ์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (“CI”) 

1. PSCL : ประกอบธุรกจิจดัหาสญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาเช่าหรอืซื้อ

ทีด่นิ และซือ้ขายโครงการใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
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แสงอาทติย ์

2. CI : ประกอบธุรกจิลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

ซึง่ปจัจุบนั CI มกีารลงทุนในโครงการทีพ่ฒันาโดย PSCL และ/หรอื 

บรษิทัย่อยของ PSCL เท่านัน้ 
 

คณะกรรมการ : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มคีณะกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายณรงคศ์กัดิ ์กาํมเลศ 

2. นายสมทิธิ ์พนมยงค ์

3. นายจติพิล เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 

4. หม่อมหลวงดศิปนดัดา ดศิกุล 

5. นายสงวนเกยีรติ ์ลิว่มโนมนต ์

6. ดร. กนกศกัดิ ์สขุวฒันาสนิิทธิ ์

7. นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ

8. นางสาวค ูเมน ไว 
 

สรุปการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ของ CEPL : 
 

 

ลาํดั

บ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 2559 

( ณ ก.พ. 2559) 

ราคาพาร ์10 บาท 

2559 

(ณ พ.ค. 2559) 

ราคาพาร ์10 บาท 

2559 

(ณ ม.ิย. 2559) 

ราคาพาร ์10 บาท 

2560 - ปจัจุบนั 

 

ราคาพาร ์0.50 บาท 

จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % 

1 บมจ.เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้ 43,699,532 76.67 51,830,622 90.93 49,797,860 87.36 995,957,180 87.36 

2 คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย ์ 13,300,401 23.33 5,169,352 9.07 7,202,114 12.64 144,042,300 12.64 

3 คุณอนาวลิ จริธรรมศริ ิ 67 0.00 26 0.00 26 0.00 520 0.00 

 รวม 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 1,140,000,000 100.00 

 

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัถอืหุน้ใน CEPL สดัสว่นรอ้ยละ 76.67 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชาํระแลว้ บรษิทั

ไดเ้พิม่สดัสว่นการลงทุนใน CEPL โดยการเขา้ซือ้หุน้จากนายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย ์คดิเป็นจาํนวน 8,131,049 หุน้ 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.27 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ ณ เดอืนพฤษภาคม 2559 เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 76.67 เป็น

รอ้ยละ 90.93 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทัไดข้ายหุน้สามญับางส่วนให ้นาย

ธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย ์จาํนวน 2,032,763 หุน้ หรอืรอ้ยละ 3.57 เพื่อช่วยรกัษาสทิธอิอกเสยีงใน CEPL หลงัการทํา

รายการสง่ผลใหบ้รษิทัถอืหุน้ใน CEPL ลดลงจากรอ้ยละ 90.93 เป็นรอ้ยละ 87.36 ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่มี

ผลต่อโครงสรา้งการบรหิารงานของ CEPL  
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87.36%

100% 100% 

บจ.พรเีมยีร ์โซลูชัน่ ญี่ปุ่น 

 

(ญี่ปุ่น) 

 ลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าฯ   การประกนัภยัโครงการ   ใหบ้รกิารก่อสรา้งและวางระบบ

โรงไฟฟ้าฯ  

100% 100% 

บจ.พรเีมยีร ์โซลูชัน่ ญี่ปุบจ.พรเีมยีร ์โซลูชัน่ ญี่ปุ่บจ.พรเีมยีร ์โซลูชัน่ ญี่ปุ

100% 100% 

 บรหิารจดัการโรงไฟฟ้าฯ  

โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั CEPL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูทางการเงนิของ CEPL 

หน่วย : ล้านบาท 2557 2558 2559 2560 

สนิทรพัยร์วม 1,209.29 4,945.67 10,633.49 9,866.62 

หน้ีสนิรวม 1,110.39 4,713,11 10,118.41 9,069.06 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 221.54 308.65 570.00 570.00 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม  (31.68) (4.18) 22.05 436.28 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 98.90 232.57 515.07 797.56 

รายไดร้วม 93.18 989.15 1,253.66 1,941.07 

ค่าใชจ้่ายรวม 104.31 871.36 1,121.11 1,153.05 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ (11.14) 122.44 131.34 788.02 

กาํไรสทุธ ิ  (31.89) 27.01 25.33 429.02 

หมายเหตุ :  CEPL จดัตัง้บรษิทัในวนัที ่9 ธนัวาคม 2557 

งบการเงนิตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2560 
 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

CEPL จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขาย

เดยีวกบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึง่ปจัจุบนัยงัมไิดม้กีารกําหนดราคา ทัง้น้ี CEPL จะ

กาํหนดราคาเสนอขายทีแ่น่นอนภายหลงัจากสาํนกังาน กลต. อนุมตักิารเสนอขายหุน้ของ CEPL 

 

 
 

บมจ.เชาว ์เอน็เนอรย์ี่

บจ.เชาวอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล บจ.พรเีมยีรโ์ซลชูัน่ 

บจ.อารไ์อซไีอ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล อนิเวสตเ์มนต์ 

(สงิคโปร)์ 

บจ.พรเีมยีร ์โซลูชัน่ 

เยอรมนั  

(เยอรมนั) 

บมจ.เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้

บจ.โอเวอรซ์ี ่กรนี  

เอนเนอรย์ี ่จาํกดั 

(ไทย) 

ฮามาดะ 1 

(Hamada1) 

 

ซนั เพาเวอร ์

(SUN) 

 

เออ ีโซลาร ์ 

(AE) 

 

นิวเอน็เนอรย์ี ่

โซลาร(์NES)  

ซนัเอน็เนอรย์ี ่

(SUN) 

ซนัพารท์เนอร ์

เจแปน(SPN) 

โซล เพาเวอร ์ 

(SOL) 

เมกะโซลาร์

พารค์3 (MSP3)

 

ซซี ีฮามาดะ  

(CC Hamada)  

กรนี เอน็เนอรย์ี ่โซลาร์  

(GEJ) 

กู๊ด โซลาร ์

(Good Solar) 
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6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จาํหน่ายไป 

เน่ืองจากปจัจุบนัยงัมไิดม้กีารกําหนดราคาเสนอขาย ดงันัน้ มูลค่าของสนิทรพัย์ทีจ่ําหน่ายไป จงึคํานวณไดจ้าก มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คูณกบัจํานวนหุน้สามญัทัง้หมดที ่CEPL เสนอขายจํานวน 490,000,000  หุน้ ซึง่จะได้

มลูค่าของสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่ายไปจาํนวน 245,000,000 บาท 
 

7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั  

1) ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

-  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะไดร้บัสทิธกิารจดัสรรหุน้สามญัของ CEPL ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 

เพื่อลดผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจากการทีส่ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน CEPL ลดลง 

-  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัสามารถลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานแสงอาทติยโ์ดยตรง  

2) ประโยชน์ต่อบรษิทั 

-  ลดภาระในการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิต่างๆ แก่ CEPL เช่น การเพิม่ทนุใน CEPL ของบรษิทั การคํ้า

ประกนั การจดัหาแหล่งเงนิกู ้การใหเ้งนิกูย้มื เป็นตน้ 

-  ทาํใหบ้รษิทัสามารถรบัรูม้ลูค่ากจิการของ CEPL ตามราคายุตธิรรม  

-  รบัรูผ้ลกาํไรทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีบ่รษิทัจาํหน่ายเงนิลงทุนใน CEPL  

3) ประโยชน์ต่อ CEPL 

-  เพิม่ช่องทางในการระดมทุนใหก้บั CEPL 

-  CEPL มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอสาํหรบัการขยายธุรกจิ การลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมใดๆ และ/

หรอื เพือ่ใชใ้นการชาํระคนืเงนิกูย้มืของ CEPL และ/หรอืสาํหรบัสาํรองไวเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CEPL  

-  เพิม่ความแขง็แกร่ง และสง่เสรมิภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ CEPL 

-  เพิม่มลูค่าและสภาพคล่องใหแ้ก่หุน้สามญัของ CEPL 
 

8. ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในการนํา CEPL เข้าเป็นบริษทัจดทะเบียน  

1) ผลกระทบต่อสว่นแบง่กาํไร (EPS Dilution) และสทิธอิอกเสยีง (Control Dilution) 

 การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 490,000,000 หุน้ จะทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัลดลงจากรอ้ย

ละ 87.36 เหลอืรอ้ยละ 61.10 หรอืสดัส่วนการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 26.26 ซึง่จะส่งผลใหส้่วนแบ่งกําไร และ

สทิธอิอกเสยีงของบรษิทัใน CEPL ลดลงในอนาคต อย่างไรกด็ ีเพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดงักล่าว CE 

จงึนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ CEPL จํานวน 122,500,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของหุน้สามญัทีเ่พิม่ทุนเสนอขายทัง้หมดในครัง้น้ี เสนอ

ขายให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดยีวกบัการ

เสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
 

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั (Price Dilution)  

หุน้ทีเ่สนอขายเป็นหุน้ของ CEPL คาดว่าจะไม่เกดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั อย่างไร

กด็ ีการลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน CEPL จะสง่ผลต่อสดัสว่นการรบัรูก้าํไรของบรษิทัใน CEPL  
 

9. แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการเสนอขาย IPO 

 CEPL จะนําเงนิทีไ่ดร้บัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และประชาชน ไปใชส้าํหรบัการขยายกจิการ

ลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมใดๆ และ/หรอื เพื่อใชใ้นการชาํระคนืเงนิกูย้มืของ CEPL และ/หรอื สาํรอง

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CEPL 
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10. เง่ือนไขของการทาํรายการ 

1) ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ของบรษิทัมมีตอินุมตักิารนํา CEPLเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และ

การเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ CEPL มมีตอินุมตักิารนํา CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และการเพิม่ทุนเพื่อ

เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 

3) CEPL ดาํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทนุต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

4) CEPL ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการ

ถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 

5) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อนุญาตรบัหลกัทรพัยข์อง CEPLเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้น้ีเป็นรายการที่

สมเหตุสมผลต่อบรษิทั โดยเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งให้กบัCEPLให้มากขึน้ เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัใน

ธุรกจิของCEPLรวมทัง้ เพื่อใหC้EPLสามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดด้้วยตนเอง นอกจากน้ี ยงัเป็นการเพิม่

มลูค่าเงนิลงทุนในCEPLของบรษิทัใหม้ากขึน้  
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั

ตามข้อ 11 

-ไม่ม-ี 
 

13. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการของ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศเกีย่วกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั ในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ดว้ยความระมดัระวงั ในฐานะกรรมการ

บรษิทั และขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งครบถว้น ไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรต้องแจง้

ในสาระสาํคญั ทัง้น้ี สารสนเทศฉบบัน้ีจดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ไดท้าํขึน้เพื่อเป็น

การเชญิชวนหรอืเป็นคาํเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย ์
 

14. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)  

- ไมมี่ – 
 

15. ข้อมูลอ่ืนๆ  

ในการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ถอืหุ้นของบรษิัทดงักล่าวจะรวมถึงผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม กรรมการ หรอื

ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 

เรื่อง การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน 

โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่สีทิธไิดร้บัการ

จดัสรรหุน้ในเบือ้งตน้มดีงัน้ี 

รายชือ่ 
 CEPL บรษิทั จาํนวนหุน้ที่

ไดร้บัจดัสรร 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน CEPL 

ตําแหน่ง การถอืหุน้ จาํนวนหุน้ สดัส่วน ก่อนเสนอขาย หลงัเสนอขาย 

คุณอนาวลิ จริธรรมศริ ิ กรรมการ 0.00% 408,000,000 51.0% 62,475,000 0.00% 3.83% 

คุณค ูแมน ไว บุคคลตาม.258 ไมม่ ี    40,500,000 5.06% 6,201,563 ไมม่ ี 0.38% 

คุณเบญจมาศ จริธรรมศริ ิ บุคคลตาม.258 ไมม่ ี 10,000,000 1.25% 1,531,250 ไมม่ ี 0.09% 

คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย ์ กรรมการ 12.64% 1,919,500 0.24% 293,924 12.64% 8.85% 

คุณปรยีานุช ปานะนนท ์ บุคคลตาม.258 ไมม่ ี 19,200,000 2.40% 2,940,000 ไมม่ ี 0.18% 
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ทัง้น้ี หากสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร รวมถงึบุคคลที่

เกีย่วขอ้งดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลง อาจส่งผลใหจ้ํานวนหุน้ทีจ่ะได้รบัจดัสรรมกีารเปลีย่นแปลงดว้ย อย่างไรกต็าม 

รายชื่อผูท้ีจ่ะไดจ้ดัสรร และจํานวนหุน้ทีจ่ะไดร้บัจดัสรรจะเป็นไปตามรายชื่อและจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้รายดงักล่าวถอื

หุน้ในบรษิทั ในวนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ (Record Date)  
 

เหตุผลและความจาํเป็นในการจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลดงักล่าว เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่ไดร้บั

ผลกระทบจากการทีส่ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ในบรษิทัลดลงเช่นเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้รายอื่น ของบรษิทั บรษิทัจงึ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้ลงทุนในบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอื Pre-emptive Right โดยเสนอขายใน

ราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

54



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

16. คดีหรอืข้อเรียกรอ้งท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ

-ไม่ม-ี

17. ผลประโยชน์หรอืรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป

ลําดบั รายชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการกบับรษิทั มลูคา่ ณ สิน้สุด 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ลา้นบาท) 

1 บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36 และกรรมการ

ร่วมกนั 

ลกูหน้ีอื่น 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 

ดอกเบีย้รบั 

รายได-้ค่าเช่า 

รายไดอ้ื่น 

16.86 

999.23 

0.07 

134.27 

0.82 

0.19 

2 บรษิทั เวอเทคโลจสิตคิส ์เซอรว์สิ

จาํกดั 

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 40 และกรรมการร่วมกนั ลกูหน้ีอื่น 

เจา้หน้ีการคา้ 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น

ดอกเบีย้รบั 

รายได-้ค่าเช่า 

รายไดอ้ื่น 

ตน้ทุนใหบ้รกิาร 

1.16 

0.63 

0.02 

0.19 

0.33 

0.16 

30.78 

3 บรษิทั เชาว ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และกรรมการ

ร่วมกนั 

ลกูหน้ีอื่น 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น

รายได-้ค่าเช่า 

รายไดอ้ื่น 

1.82 

0.07 

0.78 

1.75 
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ลาํดบั รายชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการกบับรษิทั มลูค่า ณ สิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ลา้นบาท) 

4 บรษิทั พรเีมยีร ์โซลชูัน่ จาํกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และกรรมการ

ร่วมกนั 

ลกูหน้ีอื่น 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 

รายได-้ค่าเช่า 

รายไดอ้ื่น 

ค่าเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน 

0.35 

0.12 

0.28 

3.48 

0.12 

1.09 

5 บรษิทั สาํนกักฎหมาย ลิว่มโนมนต ์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

กรรมการร่วมกนั เจา้หน้ีอื่น

ค่าทีป่รกึษา 

0.08 

3.32 

บรษิทัขอรบัรองว่าขอ้ความในหนังสอืฉบบัน้ีถูกต้องและเป็นความจรงิทุกประการ และไดจ้ดัทําขึน้ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั และหนังสอื

ฉบบัน้ีจดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูเท่านัน้ ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้เพื่อเป็นการเชญิชวนหรอืเป็นคาํเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย ์ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

( นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ) 

ประธานกรรมการบรหิาร 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
 

 

ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ลาํดบัท่ี 1. 

 
 

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์  ปานมะเรงิ 

ตําแหน่ง : 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

สญัชาต ิ : ไทย 

อายุ : 65 ปี  

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั บรษิทัใน

เครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560) 

: 

-ไม่ม-ี 

วุฒกิารศกึษา : - ปรญิญาโท พฒันาศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์ 

- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัสงู (รุ่นที ่8) ทบวงมหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004), IOD 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 13/2006), IOD 

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน -ไม่ม-ี 

กจิการอื่นทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2560-ปจัจบุนั     รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

2556-ปจัจบุนั     กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จาํกดั 

2551-ปจัจบุนั     ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน 

                      สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

2547-ปจัจบุนั     ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายนอก 

                      สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

2543-ปจัจบุนั     คณะกรรมการฝา่ยการเงนิและเหรญัญกิ 

                      สโมสรเอธานอล ไบโอดเีซลประเทศไทย 

การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอ : มสี่วนได้เสยีในวาระที่ 7 (พจิารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรบัปี 

2561)  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

ลาํดบัท่ี 2. 

 
 

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย ์ดร.ณงค ์อยู่ถนอม 

ตําแหน่ง : 
กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

สญัชาต ิ : ไทย 

อายุ : 75 ปี  

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั บรษิทัใน

เครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560) 

: 

-ไม่ม-ี 

วุฒกิารศกึษา : - ปรญิญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA 

- ปรญิญาโท (EE) Stanford University, USA 

- ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA 

- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 79/2009), IOD 

ประสบการณ์การทาํงาน : กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  -ไม่ม-ี 

 : กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2555 - ปจัจุบนั    นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุร ี

2546 – ปจัจุบนั   รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

2546 – ปจัจุบนั   ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายนอก, สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน 

                       และประเมนิคุณภาพการศกึษา 

2546 - ปจัจุบนั    ประธานผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน, สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.)  

การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอ : มสี่วนได้เสยีในวาระที่ 7 (พจิารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรบัปี 

2561)  
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คณุสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

 กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการทีเ่ป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื กลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมคีุณสมบตั ิดงัน้ี  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุม

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ

ซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถงึการทํารายการทางการ

คา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ

ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึง

พฤตกิารณ์อื่นทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลทําใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธิของบรษิัท หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ี

ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ใน

ระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่

ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

นิยามกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้เท่ากบัขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 

 

59



60



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
ปิดอากร

แสตมป์ 20 

บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

           (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ________________________ เขยีนที ่______________________________ 

วนัที ่_____เดอืน____________พ.ศ._______ 

(1) ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาต_ิ_____________________________________

อยู่บา้นเลขที ่_____________ถนน_________________________ ตําบล/แขวง ________________________________

อาํเภอ/เขต __________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์___________________

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)

       โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม_________________หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________เสยีง ดงัน้ี 

หุน้สามญั_________________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ____________________ เสยีง

หุน้บุรมิสทิธ_ิ______________________ หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________  เสยีง

(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัได ้โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษิทัปรากฏ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย)

 1.     ชื่อ ________________________________อายุ ________ปี อยู่บา้นเลขที ่_______________

    ถนน _________________ตําบล/แขวง ______________อาํเภอ/เขต__________________ 

    จงัหวดั _______________รหสัไปรษณีย ์_______________________ หรอื  

 2.     ชื่อ รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ  อายุ      65     ปี อยู่บา้นเลขที ่      101/5   _

    ถนน _ลาดพรว้ 1              ตําบล/แขวง     คลองถนน     อาํเภอ/เขต       สายไหม    

    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์   10220         หรอื

 3.     ชื่อ รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยู่ถนอม    อายุ      75      ปี อยู่บา้นเลขที ่       30

    ถนน  รามอนิทรา 67       ตาํบล/แขวง   คนันายาว          อาํเภอ/เขต  คนันายาว      

    จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10320  

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับด ีที ่26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ C โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์

สขุมุวทิ เทอมนิลั 21 เลขที ่2,88 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะ

พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ

ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

        (                                                    ) 

ลงนาม __________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                   ) 

หมายเหตุ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ผูร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกลงคะแนนเสยีงได ้
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        หนังสือมอบ ันทะ แบบ ข. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 

 ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้  เรื่อง  กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ _______________________ เขยีนที ่______________________________ 

วนัที ่_____เดอืน____________พ.ศ.  

(1) ขา้พเจา้ __________________________________________ สญัชาต_ิ____________________________________

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ตําบล/แขวง ________________________________

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์__________________

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)

       โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม_________________ หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________เสยีง ดงัน้ี 

หุน้สามญั__________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________ เสยีง

หุน้บุรมิสทิธ_ิ_______________________หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________ เสยีง

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัได ้โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษิทัปรากฏ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย)

1.      ชื่อ _________________________________อาย ุ________ปี อยู่บา้นเลขที ่________________________

    ถนน  ตําบล/แขวง __________________อาํเภอ/เขต  

    จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื  

2.  ชื่อ รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ       อาย ุ      65    ปี อยู่บา้นเลขที ่      101/5

    ถนน _ลาดพรา้ว 1            ตําบล/แขวง     คลองถนน             อาํเภอ/เขต       สายไหม     

    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์   10220               หรอื

3.      ชื่อ รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยู่ถนอม         อายุ      75      ปี อยู่บา้นเลขที ่       30   

    ถนน  รามอนิทรา 67       ตาํบล/แขวง   คนันายาว                   อาํเภอ/เขต  คนันายาว   

    จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10320 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับด ีที ่26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ C โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์

สขุมุวทิ เทอมนิลั 21 เลขที ่2,88 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะ

พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี  2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2560 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นาย สงวนเกียรต์ิ ล่ิวมโนมนต ์

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

2. นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

3. นาง ศรตุา ชิน

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 

240,000,000 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่

เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) จาํนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 80,000,000 

หุ้น  

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัการนําบริษทั เชาว ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เข้าจดทะเบียน

หลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ   

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 37   

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี 12  เรือ่งอ่ืนๆ ถ้ามี  

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

 ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ

ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ

ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

     ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

                  (                                                 ) 

 

     ลงนาม __________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                  (                                                 ) 

 

หมายเหตุ 

 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 2. วาระเลอืกตัง้กรรมการผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลกไ็ด ้

 3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจํา

ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 65



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสั ทรี ้จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับด ีที ่26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ C 

โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์ สุขุมวทิ เทอมนิัล 21 เลขที ่2,88 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง

66



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

แบบหนังสือมอบ ันทะ  แบบ ค   

สาํหรบัผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผูร้บั ากและดแูลหุน้) 

  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ _____________________ เขยีนที ่______________________________ 

วนัที ่_____เดอืน____________พ.ศ._______ 

(1) ขา้พเจา้ _________________________________________________________________________________________

สาํนกังานตัง้อยู่เลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง ________________________

อาํเภอ/เขต _______________________ จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์________________________

ใน านะผูป้ระกอบ รุกิจเป็นผูร้บั ากและดแูลหุ้น ให้กบั __________________________________________________

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) ( บริษทั”)

       โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม__________________หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________เสยีง ดงัน้ี 

หุน้สามญั___________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ___________________เสยีง

หุน้บุรมิสทิธ_ิ________________________หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั __________________เสยีง

(2) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัได ้โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษิทัปรากฏ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย)

1.      ชื่อ ________________________________อายุ ________ปี อยู่บา้นเลขที ่________________________

    ถนน ______________________ตําบล/แขวง _______________________อาํเภอ/เขต  

    จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื  

2.     ชื่อ รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ    อายุ     65     ปี อยู่บา้นเลขที ่    101/5

    ถนน _ลาดพรา้ว 1                   ตําบล/แขวง      คลองถนน  อาํเภอ/เขต       สายไหม    

    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์  10220                หรอื

3.     ชื่อ รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยู่ถนอม       อายุ      75      ปี อยู่บา้นเลขที ่      30

    ถนน    รามอนิทรา 67              ตําบล/แขวง   คนันายาว      อาํเภอ/เขต  คนันายาว      

    จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10320 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับด ีที ่26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ C โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์

สขุมุวทิ เทอมนิลั 21 เลขที ่2,88 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะ

พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

มอบฉนัทะบางสว่น คอื

หุน้สามญั_____________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________ เสยีง

หุน้บุรมิสทิธิ_์__________________หุน้ ออกเสยงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด  _________________________ เสยีง

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้น้ี ดงัน้ี
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2560 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 

               การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นาย สงวนเกียรต์ิ ล่ิวมโนมนต ์ 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย _____________เสยีง งดออกเสยีง__________เสยีง  

2. นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย _____________เสยีง งดออกเสยีง__________เสยีง  

3. นาง ศรตุา ชิน  

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย _____________เสยีง งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 

240,000,000 บาท และการแก้ไขเพ่ิมทุนหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 

240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right) Offering) 

จาํนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัการนําบริษทั เชาว ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ   

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 37 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี 12 เรือ่งอ่ืนๆ ถ้ามี  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ

ใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควรกจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการ

ประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือเสมอืนว่าขา้พเจ้าได้กระทําเองทุก

ประการ 

     ลงนาม __________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

                (                                                   ) 

     ลงนาม __________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

               (                                                   ) 
หมายเหต ุ  1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ แบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั โตเดยีน (Custodian) ใน ประเทศ ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประขมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจําต่อหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้หุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
 

 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ C 

โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์ สุขมุวทิ เทอมนิัล 21 เลขที ่2,88 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
 

 

วาระท่ี ____________ เรือ่ง ____________________________________________________________________________ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

             เหน็ดว้ย_____________เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย ____________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 

วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบยีน 
 

การลงทะเบยีนผู้เขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบรษิัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จํากดั (มหาชน) จะดําเนินการ

ลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คต้ (Barcode) ดงัน้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะมาประชมุโปรด

นําหนงัสอืนดัประชุม ใบลงทะเบยีน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาดว้ย  

 

เอกสารท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชมุ 

 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเข้าเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง  

(ก) ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  

(ข) เอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่ปรากฎรปูถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบยีน 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย : บตัรประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ เป็นตน้ 

- ผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ : หนงัสอืเดนิทาง  

1.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) บรษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  

(ข) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อบฉนัทะทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(ง) สาํเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง เพื่อลงทะเบยีน 
 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคลเขา้ประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  

(ข)   เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนของนิตบิุคคล เพื่อลงทะเบยีน 

(ค)   สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลผูถ้อืหุน้ 

- กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย : ตอ้งออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อีาํนาจของนิตบิุคคล 

- กรณีนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มอีํานาจของประเทศทีนิ่ติบุคคลตัง้อยู่ 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพ่บับลคิ หรอื หน่วยงานราชการทีม่อีํานาจไม่เกนิ 6 

เดอืน เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และใหผู้้

มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองคาํแปล 

2.2 กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก)  ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) บรษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  

(ข)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ค)  สาํเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อีาํนาจของนิตบิุคคลทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง)  สาํเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง เพื่อลงทะเบยีน 
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(จ)  สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลผูถ้อืหุน้  

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อีาํนาจของนิตบิุคคล 

- กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการทีม่อีํานาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคลตัง้อยู่ 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพ่บับลคิ หรอื หน่วยงานราชการทีม่อีํานาจไม่เกนิ 

6 เดอืน เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และ

ใหผู้ม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลลงนามรบัรองคาํแปล 
 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 

3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทุนต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐาน 

   ต่อไปน้ีเพิม่เตมิ 

(ก) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทน 

(ข) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิคสัโตเดยีน  
 

ทัง้น้ี เอกสารใดทีต่น้ฉบบัมไิดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และใหผู้ถ้อืหุน้

หรอืผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองคาํแปล  

 

วิธีการมอบฉันทะ 
 

บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้แต่ละรายตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการเคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ําหนดไว้

จาํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ เรื่องกาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี  

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รบั

ฝากและดแูลหุน้ 

หากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสอื

มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ไดจ้าก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบยีนทีม่รีะบบบารโ์คต้ 

(Barcode) ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย  
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงัน้ี  

1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามประสงคข์องผู้ถอืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคน

หน่ึง โดยใหร้ะบุชื่อพร้อมรายละเอยีดของบุคคลที่ผูถ้อืหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
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อสิระ ตามที่บรษิัทระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม

ดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่าํหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กต้องและมผีลผูกพนั

ตามกฎหมาย ทัง้น้ี บรษิทัได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มาลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชุม 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคนืมายงัสาํนกังานเลขานุการบรษิทัภายในวนัที ่25 เมษายน 2561 หรอืก่อนเวลาเริม่ประชุมอย่าง

น้อยครึง่ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม  
 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และผู้

ถอืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีต่นถอือยู่ได ้

เวน้แต่เป็น คสัโตเดยีนทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ 

ค.  

  

การลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ 

       

บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 

เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนดบ์อลรมู ชัน้ C โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท์ สุขมุวิท เทอมินัล 21 เลขท่ี 2,88 ซอย

สุขมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมใน

หนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
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ข้อบงัคบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 
 

การประชมุผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดหรอื

ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดได้

เขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์

ในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อื

หุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น

เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว

และ จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืในเขตจงัหวดัอนัเป็น    

ทีต่ัง้ของสาํนกังานใหญ่ หรอืทีอ่ื่นใดกต็าม แลว้แต่คณะกรรมการจะกาํหนด 
 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของหุน้

ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมงจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และ

ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะต้องครบ

องคป์ระชุม 

ทัง้น้ี หุน้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

 ขอ้ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มตีวัประธานกรรมการ 

หรอืประธานกรรมการมไิดม้าเขา้ร่วมประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่ม ีหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คน

หน่ึงซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 

 ขอ้ 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 

  (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

  (3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 

  (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าตอบแทน 

  (6) กจิการอื่น ๆ 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผูถื้อหุ้นและสิทธิของผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้อืหุ้น ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุมและออก

เสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และเป็นไปตาม

แบบทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะน้ี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที่

ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

ขอ้ 42. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืจาํหน่ายจ่ายโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอื    บางส่วนที่

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคล

อื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทั 

(ฉ) การออกหุน้บุรมิสทิธิ ์ หุน้กู ้ หุน้กูม้ปีระกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

หรอืหุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด ทีอ่าจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 

(ช) การเลกิบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 
 

คณุสมบติัของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 19. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อย

กว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูม้ ีคุณสมบตัติามทีก่ฎหมาย

กาํหนด 
 

ขอ้ 20. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

  (1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีงตามจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้เป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 

ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบั

สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

กรรมการทีจ่ะออกตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้
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การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ 

 ขอ้ 35. กรรมการมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดอืน เงินรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ 

โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะอนุมตั ิซึ่งอาจกําหนดเป็น

จํานวน   แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้กรรมการอาจไดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

  ความในวรรคหน่ึงไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็น

กรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
 

การจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินกาํไร 

ขอ้ 47. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม

อยู่ หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลใหจ้่ายตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั   

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีล

กาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

การจ่ายเงนิปนัผลให้กระทําภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 
 

ขอ้ 48. บรษิทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีนนอกจากเงนิสาํรองทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหล้งมตเิพื่อจดัสรรเงนิไวเ้ป็น

ทุนสาํรองอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร เพื่อดาํเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้
 

การเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยง หรอืการได้มาหรอืจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั 

ขอ้ 52. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตกลงเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอื

จําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สาํคญัของบรษิัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์ทีใ่ช้บงัคบัการทํารายการที่

เกีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนหรอืการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัจดทะเบยีนแลว้แต่กรณี

ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 
 

 ข้อบังคับในหมวดน้ีให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  

โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์สขุมุวิท เทอมินัล 21 

เดินทาง 

• BTS: สถานีอโศก ทางออก 3 เดนิทางเขา้เชื่อมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชัน้เดยีวกบัทางออกรถไฟฟ้า)

แลว้ลงบนัไดเลือ่นมาชัน้ Lobby เพื่อต่อลฟิตไ์ปยงัหอ้งประชุม Grnad Ballrom ชัน้ C

• MRT: สถานีสขุมุวทิ ทางออก 3 ม ี2 วธิ ี

o วิ ีท่ี 1 เดนิตรงไปทางรถไฟฟ้าเพื่อเขา้ทางเชื่อมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชัน้เดยีวกบัทางออก

รถไฟฟ้า) แลว้ลงบนัไดเลื่อนมาชัน้ Lobby เพื่อต่อลฟิตไ์ปยงัหอ้งประชุม Grand Ballrom ชัน้ C

o วิ ีท่ี 2 จากถนนใหญ่หวัหน้าเขา้หา้งสรรพสนิคา้ Terminal 21 และเดนิเลยีบทางขวาของตวัอาคาร ทางเขา้โรงแรม

จะอยู่ดา้นขาวมอืของตวัอาคาร

• รถยนต ์: ซอยสขุมุวทิ 19 หรอืซอยสขุมุวทิ 21
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