หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 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

SUSTAINABLE GROWTH

ที่ CHOW.0253/2561
วันที่ 5 เมษายน 2561
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
สารสนเทศการนําบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํ ามาแสดงในวัน
ประชุม
10. ข้อบังคับของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการ
ออกเสียงลงคะแนน
11. แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) กําหนดให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท
เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2560 ซึง่ ได้จดั ให้มขี น้ึ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.chowsteel.com)แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อ งให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว โดยบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ฉบับนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 ซึง่ ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจําปี 2560 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

1

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 ซึง่ สรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
การลงมติ วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน ซึง่ กําหนดให้บริษทั ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และจัดให้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ซึง่ แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ในปี 2560 ทีผ่ ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
2560
2559
บริษทั และ
บริษทั
บริษทั และ
บริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
สินทรัพย์รวม
12,565.45
4,175.39
13,232.35 6,443.50
หนี้สนิ รวม
11,039.70
2,971.09
11,880.22 5,142.76
รายได้จากการขายและให้บริการ
3,676.01
2,264.55
2,619.84
1,468.72
รายได้รวม
4,222.48
2,423.14
2,741.32
1,798.11
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี *
256.15
(102.36)
32.54
31.54
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )*
0.32
(0.13)
0.04
0.04
*หมายเหตุ กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี สว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั นผล สําหรับผล
การดําเนิ นงานประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั กําหนด ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท เห็น สมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกําไรสมควร
พอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
2

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ ดการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุน
สําหรับปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 102,359,752 บาท
โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายละเอียด
1. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
2. กําไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษทั (ล้านบาท)
3. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
4. รวมเงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
5. รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2560
800
(102.36)
(0.13)
-

ปี 2559
800
31.54
0.04
-

ปี 2558
800
(81.55)
(0.10)
-

ปี 2557
800
43.19
0.05
-

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

การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ไปเป็ นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ.43 ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั ประจําทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษทั จดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่
ครบ 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันบริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษทั ย่อยประจําปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด มีค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม
อย่างไรก็ดี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 218 สังกัดบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ได้ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกันจากรอบปี บญ
ั ชี 2556-2560 จึงพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีร่วมกันเพิม่ เติม
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีร่วมกันของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ดังนี้
1. อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561
1.) นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4334
สังกัดบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
(เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประจําปี 2551-2555 รวม 5 ปี )
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2.) นายจุมพฎ ไพรรัตนากร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645
สังกัดบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย)
3.) นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125
สังกัดบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย)
4.) นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599
สังกัดบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย)
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีมคี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
บริษทั ทีเ่ ป็ นสํานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษทั บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษทั ย่อยสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
2. อนุมตั ใิ ห้กาํ หนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงิน 1,050,000 บาท (เท่ากับปี 2560) ดังนี้
ค่าสอบบัญชี

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

ค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
รวม

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

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
-

การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 21 กําหนดว่าใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
2561 มีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
(1) นายสงวนเกียรติ ์ ลิว่ มโนมนต์
(2) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

(3) นางศรุตา ชิน

ตําแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ, กรรมการบริหาร
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โดยบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนว
ทางการพิจารณาสรรหาบุ คคลเป็ นกรรมการที่ไ ด้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง กําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ท่เี หมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ เป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะผูน้ ํา มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทํางาน
โปร่ง ใสไม่ด่ า งพร้อ ย สามารถแสดงความคิด เห็น อย่ า งเป็ น อิสระ และให้ค ณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ ําเป็ นต้องมีหรือ
ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทําหน้าทีป่ ระธานในที่
ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือประจําปี 2561 ได้พจิ ารณา
รายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจํานวน 3 คน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัตเิ ป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ์ ลิว่ มโนมนต์ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางศรุ
ตา ชิน เนื่องจากเป็ นว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั มีภาวะผูน้ ํา มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทํางานทีโ่ ปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย และได้ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การเสนอ รวมทัง้ พิจารณาคุณสมบัตเิ ป็ น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 เลือกตัง้ กรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ์ ลิว่ มโนมนต์ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางศรุตา ชิน
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ
ทัง้ นี้ กรรมการรายเดิมทัง้ 3 คนข้างต้นไม่มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทํา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
สําหรับประวัติ ระยะเวลาทีเ่ คยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยในรอบปี ท่ผี ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนและบริษทั /กิจการอื่นๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
การลงมติ ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต่ นถือในการเลือกตัง้ กรรมการหนึ่ง(1)คน โดยผูถ้ อื หุน้ จะใช้
คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดของตน เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและควรกําหนดให้มกี าร
ทบทวนทุกปี ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
5

รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพไว้กบั บริษทั ซึง่ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ได้
ผ่านการพิจ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึง่ ได้มี
การดํ า เนิ น การตามกระบวนการกลัน่ กรองและพิจ ารณาตามนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและ
เทียบเคียงกับบริษทั ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุด
ย่อยสําหรับปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี 2560 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2561
(อัตราทีเ่ สนอ)

ปี 2560
(อัตราเดิม)

1. ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบีย้ ประชุม

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

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

20,000
30,000

15,000
20,000

20,000
30,000

15,000
20,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

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

15,000

10,000

15,000

10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

15,000

10,000

15,000

10,000

2. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
- ประกันภัยความรับผิดสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่
- ประกันภัยการเดินทาง

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

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

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

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และ
ค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูจ้ ดั สรร และ
เมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กําหนดให้
มีจาํ นวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสําหรับการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมจะจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
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ในปี 2560 ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็ นจํานวนเงิน 2,640,000 บาท ซึง่ เป็ นการจ่าย
โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2560 สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่ มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือ เพื่อ ชํา ระคืน เงิน กู้ข องบริษัท บริษัท จึง มีค วามประสงค์ท่ีจ ะเพิ่ม ทุ น ของบริษัท จํา นวน
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 800,000,000 บาท เป็ นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอํานาจ
ทัวไปให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) โดยรายละเอียดปรากฎในวาระที่ 9 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จึง
ต้องแก้ไขเพิม่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ดังต่อไปนี้
เดิม

ใหม่

“ข้อ 4

“ข้อ 4

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

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

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

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

800,000,000 หุน้
- หุน้

1,040,000,000 หุน้
- หุน้

(แปดร้อยล้านหุน้ )
( - )

(หนึ่งพันสีส่ บิ ล้านหุน้ )
( - )

แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็ น 1,040,000,000
บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี้ ให้บุคคล
ที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบีย นแก้ไ ขหนัง สือ บริค ณห์ส นธิท่ีก รมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยน
การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิ จารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จํานวนไม่เกิ น 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เสนอขายให้ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิ น 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
จํานวนไม่เกิ น 80,000,000 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัท จะดํา เนิ น การเพิ่ม ทุน ของบริษัทฯ อีก จํา นวน 240,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบียนเดิมจํา นวน
800,000,000 บาท เป็ นจํานวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่
(General Mandate) จํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในวาระที่
8 ข้างต้น โดยบริษทั จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้ว
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้ว
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยราคาทีเ่ สนอขายจะต้องไม่เป็ นการเสนอ
ขายหุน้ ในราคาตํ่าตามทีก่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุ ญาต
ให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่าราคาถัว
เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ทําวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
สิบห้า(15)วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน้ และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกํากับ ตลาดทุ น เรื่อ ง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ย วโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้นํ า เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เพื่อ พิจ ารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจดังนี้
- พิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน
หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วน
การจองซือ้ วันและเวลาทีเ่ สนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
- เข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการต่ างๆ อัน
เกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
- ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ซึง่ รวมถึง
ติดต่อ และยื่นคําขออนุ ญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และนํ า
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมื่อมีการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน โดยวิธกี ารที่ (1) และ (2) แล้วทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิม่ ขึน้ จะมีจํานวนรวมกันไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็ นจํานวนหุ้นไม่เกิน
240,000,000 หุน้ หากจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยวิธกี ารเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ รายเดิมตาม (1) ทุนชําระแล้ว
ในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุนซึง่
เป็ นจํานวนหุน้ ไม่เกิน 160,000,000 หุน้ และหากจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยวิธกี ารเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลใน
วงจํากัดตาม (2) ทุนชําระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุนซึง่ เป็ นจํานวนหุน้ ไม่เกิน 80,000,000 หุน้
การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง้ ถัดไป
หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง้ ถัดไปแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เสนอขายให้
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) จํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ ดังรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี้ การทํา General Mandate
ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทําให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริม
สภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การนํ าบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามทีท่ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
(CEPL) ซึ่งเป็ น บริษัทย่ อยของบริษัท นํ าหุ้นของCEPLเข้าจดทะเบียนเป็ น หลัก ทรัพย์จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้ CEPL
เพิม่ ทุนจดทะเบียน อีกจํานวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 490,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จํ า นวน 570,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จํ า นวน
815,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,630,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และมีมติอนุมตั ิ
ให้ CEPL จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จํานวน 490,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
(1) หุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 367,500,000 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
(2) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 122,5000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
(Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกของ CEPL
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CEPL และช่วยลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั จากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ใน CEPL ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ CEPLเหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของCEPL (คิดคํานวณจากการ
เสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกของ CEPL) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของCEPL (คิดคํานวณจากการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
โดยCEPL)
การเพิม่ ทุนของCEPLดังกล่าว ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในCEPLลดลง ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการจําหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีม่ นี ยั สําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 รายละเอียดของรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้ นี้ เป็ นรายการที่
สมเหตุสมผลต่อบริษทั โดยเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั CEPLให้มากขึน้ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
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ในธุรกิจของCEPLรวมทัง้ เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็ น
การเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนในCEPLของบริษทั ให้มากขึน้ จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั นําหุน้ เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี
จํา กัด (มหาชน) ตามรายละเอีย ดข้า งต้น รวมถึง การมอบหมายให้ค ณะกรรมการของบริษัท หรือ บุ ค คลที่
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดสัดส่วนการให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ดังกล่าว(Record Date)เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกีย่ วกับ
การเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนของCEPLให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของCEPLให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวให้สาํ เร็จลุล่วง
การลงมติ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 37
วัตถุประสงค์และเหตุผล
การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคําสังหั
่ วหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 37 เดิมทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี(่ 4)เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า(45)วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อ
กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอีน่ ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า(45)วันนับ
แต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 39 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ”
การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(่ 3/4)ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทัง้ แจ้งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน้ บริษทั
ขอเรียนว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการตาม
หลักเกณฑ์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั จะเชิญผูแ้ ทนจากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายทําหน้าทีด่ แู ลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลทีด่ เี พื่อให้เป็ นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี
2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.chowsteel.com)
ในหัวข้อข้อมูลสําหรับผูถ้ อื หุน้ หรือหัวข้อ Shareholder Information ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามทีต่ ้องการให้บริษทั ชีแ้ จงใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี Email address: info@chowsteel.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0 2033 0909
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนในการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รบั มอบฉันทะนํ า
หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ น
ต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

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

11

12

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
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"I mfn LL!'I�fi1n"I'[yj1'11W 11,:i,:i 1'WVI l)J LLVI'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'Wl'WLfW'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 n1i'In1mii l)JL1 'I1yjy/1W i.:i.:i 1'W LL 11'1!11� l)J l'J�Ll1:; LVI A ��'WL�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 L1,1/in tl1:;n'tl1JlllJ n!J'liii"l1nn11'll!J11Jn1i.:immii l)J L1'11vM1wi.:i.:i1'WLL!1'1!11�1)Jl'J
.J'

l'Wti1:;,Vlf1[y�'WLWIJ'll'W
..:

I

,.,;

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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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",'Ii'l'l�"ll'l'il lJ'I 1 n lit1'il1J1JC'J:ii rifl \l til'il'il1il�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!JCl)lli�fl.:iu111vi L!l ,!l!IVI lJ1 l'l ti11'il f 41111>1 u,.:;1� fu l'l�1lJ Li'.i'W'll !l1J"l 1n

,.
,.
., 1• 11J.. 2559 <l"1!JlJn1.m:::VeJ!.l<'I
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''lU'l1!M1'ilu'l::"
•

•

4

�

q

l.:iil

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

ri1h;i,n',fu
' (u1vilii'flliu)
'

.

'

.J

w

1,469

2,741

1,798

32.54*

-�

"

31.54

0.04'

0.04

I

� v

,rnn1n'.lulu11u,1u1.h:::r.i1il 11111158 l).nv.il

v.iliiulli'!ll'jU 8 Ll'h l'itiu�1,!j.:i.

iJ,:::n11,1n11lJn11u11111

5, 142

2,620

�,ifmnlJ:

U1!'J'!l'W1?11 �>li1n!M

6.444

11,880

ndl��l-1

-n

� v

13,232

�
"1'l1nn1'1'l11!.ILLl'l:::IJ1n11
11!.I1·
,1111,;ni
m
"l'

unrn

u1i;Vl Lli11:::1JT1.i'V1!.i� !J

!'

MlJ fl 11vnm u1,:::ilu\'J l'l'< !J"l.ii'.! !il� "1lJ ll l-11 !!Jn,!l :::hn'lru1,iiu 1 !J

1. !j11\.IWM!-ll'l11Ynm -�,'il�\j 197 ;;,1UlJ1Vl lu1,IJ111'/ljfll'l1L111-i (VAT) 'll'NVllJ11'1VlL'il1
,J'

«

"�

�

...

'

,,,:,

,..J ... ..,,

t,

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

I

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 \,I lil1'I th�i \'11'1 t A 1'1 n11VI fM V]l.l ib�1 fil.11A 11VI 1.h�i \'I Pl I1i �\,l''l �ti l'l'il l'Jij1'\,\ lJj'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
2 'il"''ltl1�n'ilu A'il 1.'Elt1'lh'l�l'J11'Jn11!l'll'll.l
l�A'ill.l,i1.:i11.:im91n
!l1>1n1,1ilfl1.1lii'fll'll.
'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'J1M jj
LilC11'J11l1Yi �.j''il1� i1Jl.lm1'trhihll.lU1�i\'l l'I I1i�1.1 \'11.:Jfil.11 r1119'1 til.ll'J'illJl'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 ib1.1�1111l'J'l11.l�<ln11�1i'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.JL i\1 i>l'l;j11.l�n11L11.ILL<l�'ll.Jfl1h�1i>IV]l.1LtifornVll'Jl.J 3 il
1.111'J!ll.11iill :i\rn111Jm
tl1�n1un111Jn11ui'1,111

1.111'J'EJ1.11ii'll 9rn1rnm
tl1�n1un111Jn11ui'1,111

666,005, 189

L�l'J'I Ai>IL1JU1'1ll'Jll�

'liiii'.h,M11'J

o

L�m Ai>ILilm!ll'Jll�

'lli1'11'1JnL�l'J'I

o

i�m

u1>1n�l'l

O

i�l'J'I

100.00

w<i1aru1"114�ma�i>l'llaaih1a'lj'YI fibvi"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.!AA'll�'11.:i.:ium n'.lui '1J vn � u,1�1,111.:iin �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
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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 (u 11'1/�w)

0.10

0.10

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

80.00

80.00

41.45%

77.59%

5. IIv1ri1wm 1c.i1m'.1wifw�'<'IL'Yl!J!Jfl!Jn1hl'i111l'uil (%)

U1�fi1W� 11'1'<'11UIJM

i1i',il:-

:11mi1u,�'li:II U1�'J!IJ11'1�"11HW1LLii1 '1,i'.ilJ MllljlJIR9illl'lnri1h91W1W 1,611, 7 40 U 11'1 L �!) L1J'W!1'Wl'l11ll,lil11Jnl)111J1!J LL'<'!�

.

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

�

".r

.,u1�9llJll'<'l�!lllnL'<'lrn'<'l,A�ll'WW !)NW
hiliiWl'111'J

666,001,289

L�rn fillll1JW'h11'J��

99.9994

3,900

L�rn filllLUW'illl'J'<'I�

0.0006

,lll!lllnL�l'J,

..

'l1'a�'VI 5

1.Jl'11l�l'J
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 U1'1W'llll,IJ1i;1'1�'1i111u1�\'lj)lJlJ(jJi!U 1�91\1nil Wll n"l1nil liJ1)JU 1�01 Al'lill�n111J 011

n. '<'1.1'1. ri 111w,;i 1iiu 1i;1'1"l 1'11'1� LU l'JWlil '11, 91'1 Lii i'.i 01 rn i-imcJ l'JW�l'l!luu(jJi1111 n�l'lll!JU(jJil111JL 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 rnuiluC\!ii ililll l'ill ri'w

.

Aru�mw 0111'111r.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 1'1m wt1nr.i1nil Lrit1�"nm,1Ll.ITl'JU L VJl'Junuillmn.mWLL'<'l�!lill 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
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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

2) fltl.!1..1'15'1J.J

L'rl1Wcl1'i'lil'rln

11

V

'

,ed...,

o.l

��'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'.l 11ru�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?1 1Y1 J.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

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

li'l'::;n1umrnn11lil1'Jr.i�tl11

�')\J'JJ'tl�US',;Yltl'i:ltl

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

•I

3,J��,J'i�"Jl:I.J
li1:::'llJ.
J1�Ylr.i11ru1LL�'J 9-:1i'.JJ.J�m,iii
1iLLvl-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(;lL�'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

666.112, 190

L�rn �!?ILUtJ�'1lt1�:;

99.9995

3,ooo

L�rn �lilLUtJ�'flEJ'rl::;

0.0005

1l-it�'W�'Jtl

Q,

-:!lil'fl'Elm�EJ-:i

O

l�tl-1

1J(;l'i'L�tl

O

l�tl-1

CI..AQi,

I

d

,l;,

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'Vj nflf, 1iim11Jm1'1l'1ln91nlii1lmi.i,\.lci,11.J
i111J n1r.'i11.J11.Jm11J m1�9�!l!ln llU,!l!ln1iim1, lU1.Ji'l11Jli11.J1i.i'liliii1ii!l'1lnLi1lt1r.'i1m1.J1n1'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'um1w911ru1l�'1ln1K,mrnm1 flru�nm.1 mn'in1.11u11�ri11.1l,11>1 ri1M!lU blVJ\j 1M11fainmru'llu11��il m1
!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 1rnm11111mu11�1l1\.l\,111l ri1M'1lUll\'l\,IAl'l l�!ln ��
l\.IIJ1�111JlU\,ln111Jmrn1tl°VJ91 n �VIN
flru1
i>i1 ii M1J.J11'1111J
'II
ii
•
•
ii
lzj m'll1 C\! lU\,l��ii.rn1��111 ii� ic111M1Jn11.:i1n11 ii f1run1rn u11�91t1n1rn iiu1�'liii m1'ri 1.:i 1\jTui.:i1!1'li.i �1.:i111'1ll'J 111mni
llll 1>1, m11J fi 1>1 l i11.J'1lti1, lU\,lfll11� lll1�1ii 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 n1J mm m1� mun 1 \.l\.Jl'l'1l'1l n m11J111�1\,1011u1�'1! 1J 111 iJC\! �li '1lu 1�r.'i 1il 2560 1�w911ru1ntJzj !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
'\run1rnu,1 �911'1n1rn iiu1�'liii n 11'ri1,1u�Tu i,11'11i.i �1,111!ll'I Lll1�1mujju1i,11.J1\,IM1 LL\.lu,1.1u1�1\jj1l,l�mrJ.J 01rn11 �
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 !j1,'ll11,Llill'J w911ru 1 nl'Jzj!l 1.J fl A 11-K,1.11J 11l�1Mu m nl11.Jt1 n1J-K,w911ru 11') rui'I 1Juili b lJ\jnc11.J fl fl 11'1lti1,
11�bil I') 11l1tlUfl'elUbb1'i1'l1 lUU�ii I'! (lll'\IJUrii� b1.11J1 �l'\)J 9'1 ii)J iii b11\l'll'1lUlil1)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"l1nifAru�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 flru111Ju1iLU\.Jmrn m1flM�111mm11'.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�L1111� Lri!J "11 N iii1LLml, LU\Jn111Jn11 �'11 l;Ji'ln11i'1mh�'QJ.1 A ru�n111Jmm11�n1W n11'Jl t'1
1'1'11!J1\J1'111JU� �1\JJ.11 ;'11l;Ji'ln110'11�\JL\JU1l!i'l'I �til;Jl1 m 111111" iii1umi, nn1J m rn1'11 �u1m 11\Ju1l!i'l'l9 t'll'I �LU!J\JLL!'l�u1l!i'l'II
n"i n11� \J 1 n )Ji,� '11 l;j\1 A11 )J lmi'\,ljj']J'1]'1 ijUil'rn\1 \J'ilzj 'ii iJ11nlJ M1IJ �'I� �'I lJ 1 �1 !J � 1i1llJ� 4 'll'il 'I mr,il 'ii L; !1.JU 1�'JjlJ
!.I 1�fi1\J� LUt'I Ltl m111ii �O!l�\J'nn m )J LLwi1iJi:i ijli'11�\Jl'l1\JLt'li:i�!lll'll!JLL\1�'TIn nllJ �'l'll'il 1ii�!.11�'JjlJl1"'1 � LL\,1\,1
,�!J, Lt'l!J ,ti i1lL'11m�1 ii ijth1�\JL�tl mf, r1ru�L,ri�,U\J11!J1! A Ai'I
" • I � i1M\J:v .f
•I
1"1111ulJM
u1�fi1\J�
J.1m'Vi!.1,:;'11J.1 1.11�1)J1��.,11ru1 u�1

.r

t'l'I\J
v

::q, i:ilJ m 'il�ll'm ,Loi, ,f, i1l 1. 1.1 l''ll nJ1 L titJ 1J!l1J1J1iw.

."

1. i111.!.li"'IIC!J1 ,ti1J1Jl'l1J1J1iw
m\Jvrn.1

n111Jn11iiM�

666,091,190 -�!J'I i'ii1l,ilm'111J11�

99.9995

3,000 -�!J'I Ai11Lilm'11!J!1�

0.0005

1i.i,l1\J�1!J
�

'lt'l'11'ilnLl11'M

21,000 -�!J'I

umn�!J

-�!J'I

."

666,091, 190 L�l'M ilii11,il\J'fom,�

99.9995

3,000 L�!J'I fi"1,il\J\'111J��

0.0005

2. 1J11J\Jv;!.llJri ,9l\J 91l\Ji mrnm1ii111�
s11\Jt'11!J

�

1iJL'i1\Jlh!J
'li1lt1'11nL�!J'I

21,000 L�!J'I

UM1,�!J

. ,,

L�!J'I

3. 1J11Jnru�nn-w '11!'!1.J
s11\Jt'l1!J

666,094, 190 -�!J'I fii1l,ilm!i!Jri�

1i.i,'i1lJlht1

21,000 ,il!M

UM1L�!J

."

Llll'M

4. \J1'11111i;i LIJ\Jl�
1iJL'i1\J�1!J
,t'l'il!lmi1.1,
�

UM1L\1!J

100.00

-�!J'I Ai11,ilm!11Jr1�

'lt'ltl'11nL�!J'I

sl,l\,lt'l�!.I

m11Jn11ii111�

mrnmi

666,091, 190 -�!J'I Ai1l,ilm'111Jr1�
-�!J'I fii1l,ilm'iltJl1�
21,000 .�rn
-�!J'I
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100.00

\J1tJ\Jv;!.llJri ,9l\J 91l\Jlii,

..

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 'W1Ll1\J'1l111'.11'1�L �l'.l lil lil'1l�Ll1�'Jlj.J
1

1,N m<11iln911!T lil1. CUNA !lzjntJ!lj.J :a'ur.,, lil!l�Ll1�'Jlj.J'i1 r1cu�m1j.Jn11 iii�nm\"mncu"11LLl'l�LL\J1'111,�'1l,

�1

t111,l'.Y1iit11,i� � Llil l'.IHinl'.I ,1\JLLl'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 tJnl'.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'i1lil!lll LLVI\J LL!'i �tl1 Ll1\J!l l'l!ll'I cu�n nj.J m1
t11,l'.Vli'1911cu1 uli1
l'I CU�n trnn 11i'1"l11CU 1 LLJi1 L �\J 1 !lll nd !l Lil\J!l�!l, l'I CU�n1rnn11!1111,11 Ul'l�n11,1\Jlil l'i1 lil!lll LLVI \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 L1,1j.J1�\1j.J l'i1,1 !li'J1, 1'11ll tl1\JLLli1 9, L�\Jl'l11Ll1\J!l Ln�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

'

'

i'.J 2560

ti 2559

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

(\.lu111 : t11Y1)

ll1�!i11Jmrnn11

20,000

20,000

n11j.Jn11

15,000

15,000

lil1LL\.l\J�

ti

lii1LLWW�

2560

i'.J 2559

(1,11.i111 : t11Y1)

('\,lU11'.1 : t11Y1)

Ll1�fi1\Jn11j.Jn11

30,000

30,000

nnj.Jn11

20,000

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�Acu�mrnn11
ri1nt1�u,in9mr

i'.J 2560

Jii1Lmtl�

2559

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

('\,lU11'1 : t11YI)

15,000

15,000

10,000

10,000

ll1�!i11Jmrnm1
mrnm1

i'.J

-" -,-

26

�ti 1:;,!J'Jl1.ltlW
O
""
4. �
«Ylfi
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
n1111.1111tilil'i11.111.11,i�1.1h1Ln1.1 400 ,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

."

666,115,190

L111.1,rn.1
' ••
11Jmw,m1

tilm Riil LU\l�!l!J:N::

100.00

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

,ei!l!lmflm

Lf1!N

,ifo,

u111n�tJ

...

�
IYOl'l'J'Y<; 111YJl: IUl!l'Y
tl:i::u1 w� 1.li )JtllJ'ill-11 i/Hi u1 !J'il1.11'3l'l �l'l'i:iw m 11 :i:;"' \ln nim1 m'hn :i ,l,.11W'il n!J ;.:; ,ii u ,wit1�1i :i::� lJ
1.11tJ!ltJ1'iri ill nm

um tl:i::,nunnumnfo,11:i 'Uimh1'i1 ,�tl1ilu'hlY1iJCl1.111\l,�JJ till1J.i111fum11ii1 dlun"lm1

'll!l.:JU1il'I 1,11:::11,11t1 i�!l1t1-ii'um:i'll!J11J�1n"l1\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�!l1ii�!l Mfl!l"
111Jff'\1t�:J\'!,W"l illVl!:\lJ!J\J'll!MU1i:fVl�"ili!l'lilnh ivi1J1-1!l',i!i!l1J1Anl1,lfl\,\fr'l/!l,u'hf'l'I �'il 4 ;i\,:Jl'l!J 1tJd'
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1,040,000,000

1J11'1

('1�'1�\J��1Jfl1\J1J11'1)

1,040,000,000

"
11\J

(1,1�-1�\J��ui111J�\J)

1J11'1

('1\J-l1J11'1)

1.00

1,040,000,000

..

�\J

(-)
Aru::n m.J n 1ni\\Ji.l.J m nl1\J'fl iri'fl �1.h::911.J �li'fl �\JW911ru1 ,,11::'f111l.J1i, �l.J'VJ\J9lilYI::,Ul'l\J'Jm,u11'11'1 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
1 1J11'1 llri::llnb,�mml.J1,1U,�'fl1J1Arulfi.\Jfi'Jl!M1J11'11'1 lit1 4. l�'fll�
l.Jril'l1�1iln11i�\Jri::
i.1iJ'r...u91\J1\J 240,000,000 �\J
'II
•
•
!<'fl v1Ai1'fl, nu n1n�l.J'VJ\J9 lil1'1:: ,u l'l\J1>1, nmi:: ,;l'l 1iili1, ili\J

i,if 1fo.iAA��Aru::n 1wn11u11'11'1 J.J'flui;m l'l1\Jn11c.i 1i1Y1::,uu\J

..lib1,1,J-i�'fl1J1Arulfi.\Jfi�n rn��\J1 �1n9n11A1 n 1::1'111'1�1ill'Jl!J il�1\J19 lln1'JI ..�:: l�l.J ,iii l.Jn'fll'J A1l�'fl 1� l1J\J 1tl lil1 l.J A1i',

• .r
" . , � lil-l\J:.,
1lili11ul.Jlil
ur::fi1\J�
:1.Joivitl,::'lll.J
lilYI:: lUl'l\J'Jl'fl,1J11'11'1 ll1J1J l.J'fl1J�1 \J 19J11tl ( General
n1 n � l.JYI\J"l
ul11 '1, i!l.J oit11Jl1'iii
ti 1::'lll.J1�w911ru1
•
•
•
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�
'
.
666, 127.090

.�rn i'ilil,ilm'fll'I�::

99.9999

1oo

.�rn ili1i1,il1J1'fll'I�::

0.0000

-llil'fl!lnl�l'l,

l�l'J,

Ulilnill'l

.�rn

vi

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

Mandate)

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

28

29

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 1um1iii1 Lilu n1iir.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
':!/
1'
'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

.J

,.,

,.,

666,127,090 l�!J, i-i111Lilm'111Jfl�

99.9999

100 L�!J, f'ii11l1JW'1l!Jfl�

0.0000

'lJ.JLi1uili1u
,111t1!lrn�m

L�m

!Ji111L�!J

L�m

.,.J'

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�mnum1foi1in\'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-unA1L�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�L i11�'1Yl"'WL 'W CE LL�:::'ll'l Elfl If) C-Jflm':::YlU�"l :::di "111tJ �n'fl\-llJ'll'El..:itJ
l'El n1�1\-l�C1'cl\-llJ'll'B..:itJ1�'Vl
1�'Vl"l1 nn1'i'�
"
\I
'
...
I

V

ilfl�'Jtln'l'i'CJ'B�U'll'El..:iu1�Vl1t1 CE �i;i�..:i r.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
n1n�'W'El'll1t1�w 1ilriu1.h:::"1!1'llwLu'WAf..:i LL rnLLfl:::�n'B�'W'll'El..:iu1�'Vltlflt1 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'1tln1'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-l1WLLfl::: LU i;i LC-Jtl'i'1tln1'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

cy; 2

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

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
�n'BiiWUft')
'i':::'J!).J
'llfl..:iu1,;''Vl�T'fl ),J Tll.JVIW-l�'aL :n rutJ
"'
•
'\I
"
Aru:::n1 rnn1rnrt1Vlzj,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
1 1m

i-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"'m n1'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�
'cl
1,;'YI LLft :::1'un1'\.1Url'i'1tl�'fl eHi
IL�).JVlt.J'lJ'El-lU
'i'tu1n1VIUl1) iIf)�'lUn111ii�'Vlfi"l'El-l,1.l�t..1�1,rn
A rn:::mrnm'i').J'fll.JVI J.J')l:J LUU�W"l1
\I
v
•
·k;'
,
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'�1L'ilwm'i'Li,)1 L�tl'llll.Jn11{If) �n�WL�m'j'kl'lJM CE 1ii nu�C)'tl�U'll'fl..:iu5'!1YI t,),l n'l'l1') 1t'.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.o oo �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. oo o �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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(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) lil1l.Jlll>l fl 11,11111li '11 �1,1� '11, �li '11 �wf.:i rni11

..

'll'11

1ii'11'llmnl.J/A1ifL,9.:i/1ii'11 fi 111L,'.11,1

mt1ng1>1n'W "l,n'Wlfi11:r!f11'1

iJ

,_,

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

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

\'!nil

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

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

1.l1�n11,1n11;in11u11,111

1i.:ir1 tuf u,i���'W LAN 1111".:i\'!'Wfl1\J11,1 aj'11 zj1'WUt�L\'IM��1,1 �,nl]1,1l.J1!J� .� t111ii'11, ii

!.'"'l

V

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 'ri11ii Iii '11, A n1:r1
.,J..,

.J'

...

...

..,

...

'

n \'11'1�L'11!J'" LL1'1�Llilml.J r111iw1rn l.J\'lt111 fl l.Jl.J1m'Wlil1l.J Lnru'l'I Iii "1111mmmvm L'll'W 1111
.,;

.,J

t,

L1.lfou Lvi !JU1ii'11nlJ1,1;i1m�1,1,J1.:i1.I t�L\'I Pl� L1ii1'l1.lt1,l'!'W Lil'WL 1,1 i>JLii lil'11, 1InL 1"11'Wn1 t"l l>l
\'I� LU \'l'W1'Will "11111,1inl'I l'w !Tm n n ':i1ri"l 1111t1,11 �ii�tri"l'11zj11,1,J 1� L l'l 1'11\'I !J,Yi \'l,'11 !J1.:i
Li>l\'11
1,11.:i1111it1111 gmhn'fo.:i1m

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

�li'11�1,m1.lt�'J!l.J �1 t1 lil'WL'11,
'W1!J'1l'W1�,i 91ntrnm

ri1ifu9.:i: lil1l.JLb�\J�tri9�'11.:iU111l'l"l�1'i'W Filing ll1tJL\JUU mh.:ihn�f111l.Jl11'1ll.J1'Wll11

1.h�n11Jn11;i m rn1m1

�\,I Iii '11, Llil1!J l.J1 iii! 1'111 l.J II l.J!J 1ru� \'j 111 i>l1 l.JLn ru'11�'11.:i ill "1 l'l\,lin \'I l'w !J

LL"� lil'11<1 Hi l'u

f111l.J li1'W'll'11U"l1n�illn1:r1Vl1<1 ll1TL-:\'W�'11<1U111V1 �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.:i1liL 1"1 �'111ii
�li '11�\J,1ii1L"l'l1,ri '11 'l\J�� mn1:r1 Iii 1,1 n

mf.:i � mn1:r1VI1.:i n11(�1,1�.:i lU\JU111V1� 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
1ii uri

�n!I �1,1�'11,u111V1 lil1l.J�u1L '11\J'11 �1 \'I A� u'W'WL�rnL'11 n'il'W'll iii,il

Li1'W�1\'I

hhi1'Wlil1\'I

666,127,190

L�\'I.:) Ai>ILU\J1'11\'ll'I�

.�m

fil>l,il1J1'11t1t1�

,l>l'11'11m�rn
Ulil1L�!J
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'l1,:::'VI 11
di

'Yi'l1atl.11La'!Wil'U ')
.....

di

.di

u1�n1u� 1� Lb l.i, llill�ui�'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�91u2560 Lil1.m1ni1,v1u1 i,LLlli1'u�25 wgA:iiml'Ju25591i,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

1ii'11inmJ.J:

�ii '11�umu1�'J! J.I 1>1'l l'Jlil'!JL'11,

1. 91nn11�u111Y11 li'li111 uv1ll',�llw a.i�-J1 Lu1v1m l'J9 �ilri1i-rn11�� 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 LWIILLrn26.68 LJ.Jn�'llillil

mtJ'11m?i,1 :ii1n1rnm
u1�n1um1J.Jn1rn1v111

1. U9'jU'UiJ91mu'lANn11 COD �til�mh�mru39 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 1un11ri?11111,m l'J hL�'11uil�n91muv1ci,
�,9�111mrnri'111111, u,1� COD 1�1u'li1,mtJ1uild'
2. 'i:r11,m1i'lJ.1VjmW11LLrnu1�mru27 LJ.Jn�'llillil U9'j!J'U'1lzj1m�v1,J1,m1ri'11!111,
m i11-J19�LLli1 Ll1;9m l'J 1uifuililLL!<i�9�bzj'11J.J1wh11i11m11� 1 ilv1u1 'i:i11m�uu111l'J
!i,1w-lh high voltage bbli� sub-station Jl'11!111,b!1;9uli1 u9 'j '!J'!Jbv1�'1ln11iiilil.i',
bb�,

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

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

�li'11�umu1�1a.i�11'Jlil'!JL'11,

��Iii 23

LJ.Jn�'llillil, il2559COD b�l-12 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�mru60 bJ.Jn:::'llil,l
'11'11111'JIN�b�l'Ji11b�J.JbiiiJ.Jb�tlf\'l1lJ'!JL9
'!J11'J'1l'!J1'JIN 91fi111JITT

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

u1�n1un11J.Jn1rn1v111

b1ii11u1N,Vju.i',bblli'li1,1.fo11'Jil2013 v11111'J1 'lr1Nn1rnzjr�v1-J1,m1wliJ.lu11u'11�C!J11ii

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

n111WYh�'11,1lilL1,11 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�Ju2 UJl'11'!Jv1U1il
1iJ1'liu111Y1ri'1111'h,i'i11il1 ulli Lilu 1u'11� C!J1lil�n111w-lh 1ii'li1, 1�1'J�n1n�'11J.J1wLL!il n lli1,

nu t1!J1,L'liu'i:A1,n11��J.Jri'1111'h,1111mtJ1u 1-2 b�'1l'Uil9�111m1m�'11J.Jhl1�ml'Jhu
if 'l111tJn111wvh 1ii1u'11�C!J1Iii L�!il-11wmLLlh�,w911ru1 b1ii1hJ ri'111111,
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\J11'J'fl\J1�1'1 r.irn1rnm

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

1.h�n11,1nrn.m1m11,111

�m l'J n111'1,V)\.lzjfi;tn9Yii""1\.I fi 'fl \.ILli1lUtMV)\.l 1\.lfi;1n9Yi i, ,1\.11.J)�YI jj,l.J n11L1 \.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\.ILL1,11YI1,11,11,1 !l1m W'll ml'J 1ti ntii
' 9 li>i l-1 �'11 fi' 11i 9 i1,1 �n�, iln\.11 r111111l'u !l\.l' \.Im1

'II l'J1 l'Jfi;1ri9'flzjLi�1 U� Aru�n1nl n11l-l!l,,j1n11�,Yi1fi;1n9 imm iJ 1'111l-l L�l'J, f111� l'J1 l'J

n11cMV)\.lzjfi;1n9 LmJ1 '\,11!lLiJ i�'11-/i11-N�i'lU1�n'fll.J n11111Yinl-JiJ f111l-ll,'!, LLnf,i11,1
m1l-lll!l\.lL'\,11 �!ln r11m"1v1 fan iri!li1n11i11,11'1, '1, iilm1,1 m'�"
tv11'J 1.i Mll,�,�,.1nr.,�il
'
1,1in L1Jn11'lll'J11'Jli;1n9zjYii"1\.IY1 lil LLYI\.!�,LlJ\.lli;11i9�i:li[lJ[lJ1:i'!l�11'J 1�1'J�L11'11 'lllil L9\.1
-ii11-Nm lil n1 mrm� L,ll C-1\.l!l m-11'11 �i'ltlt�n !l1.Jn11�9�i li1mzju1�YI m1l-l '11\.11\.ILl-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, r111l.l
.
iTw'M1\.I 1�1'J �m1 ri1l'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,i41Lil\.!� M'11, i'l,V)'W L\.lli;tii9 i1,1�n LL1,11Y11,r.,1ncl'u1�YI inu -� l'J11,11'1111iitl 1�tl'l'llll'r.,1n
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)\.IL'\,1;J1 ,.,�1tli'l,V)\.IL\.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�91nn11�11J1� �' i1J\.lnl'lli111,1!\'n

«

ih 1,1 n l'J Hin 11ri'fl !1'f1, 1iJ iii iil 1,1 n l'J Ui1,1 n L ti'11,91nu 1�YI hJ i1uN,11,1ri'1111'f1, L 'W
1

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

2. U[lJ'\,11Ui'l�"!lill11AL\.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�iYI A ��\.lnutl1� iYI 1'11YI l'l 1;J i1,1i'.l1J\.ln\.l lil'il, 1ii,11'11-ii11'111 mihL9 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 �
'

'

'

'

'

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

n111ii1.i:l1,1tlill'J"K1 ttl
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,itJM1f'ILIJ011'll!lLU!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 • • COD .lml-Jo:;1mm
-"
2. iu11,1ml'Ju1Jut1:;u1,11,11r.i:;V11
3. ��IJ�l'll)l!lU U VIIJ�il'JIJ rhiVl!JU flUU1!;iVIPi'lVll'JC-ll'l l'l!IUiiVl'Wiil'IO!il1,fl'Wll!h,hih,

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

4. �11mrlK,o!l,l'\'WLf'lrn111,/1J311Jil1iilli'Vl"l"l1,mh,h
.--;;r
A1'llU"l,:

tJ1:;n11Jo11l-Jo11u11,111

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'TVIi�!loi 1ii1'ltJMl'\'Wiw11:;11m1.11Jo1n'.l'W�tJ1:;i VI Pl��'W 1-Nmn11Jui11j'W ut1:;
111m1otJ!i!ll'JQL'W!lmnlil!lmi'.il'l�A!l'W 1th,�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

.f'
• ',,,_ ,; u ..J
"I
"
'l1100
.S
,; - •
il-Jo:;1l'lm -�1'Wu1,IIJ1V1"l:; COD
COD L1Ju'Wm1:tm1,iu11,1ml'J
4. u1:;mrwm1

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'Ji '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'JJn11'lll'J11'1
LAN011L'W!l'W1Al'l'iio1,11!1 'l.J �,u11'YYlil'l1m-1,i'1il1 CE L1ii191i1V1:;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'TVIL'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\'JHiii1,1,1u1 lilt1!l lil!l1tjcl°C\! C\J1Hi f'ill1,11ii1, ii.Jml1 1i1il1tA1,n11io1:1rw:; lil, o!111
'1111'Jwt.hl'Jt1,l1\JL�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.J1r.i1�nuuot1,l1'W11,1tJ1:;i VI Pl ��1,1 u VI\J�"l:;il1!1,L'.l1J'ltJ c.J1o 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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�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
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
เอกสารประกอบการพิ จารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3
รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (กรุณาดูตามแนบ)
บริษทั จัดส่งรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึง่ ท่านสามารถรับรายงานประจําปี 2560
ในแบบรูปเล่มได้ ณ ห้องลงทะเบียนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ด้วย
สําหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
หนังสือรายงานประจําปี 2560 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารทีห่ มายเลข 02 033 0909 หรือส่งไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่ขา้ งล่างนี้มายัง
บริษทั เพื่อดําเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
..............................................................................................................................................................................................

-พับทีน่ ่ี-

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2560
ข้าพเจ้าชื่อ..............................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ เลขที่ ........................................ หมูบ่ า้ น/อาคาร.............................................................................................................
ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ...............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................
มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

-พับทีน่ ่-ี

..............................................................................................................................................................................................
ส่งถึง

นางสาวศิรริ ตั น์ คงเพ็ง
สํานักงานเลขานุการบริษทั ฯ
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ติ ดแสตมป์
3 บาท

(ขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2560)
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เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 6
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ 1.

นายสงวนเกียรติ์ ลิ่ วมโนมนต์
อายุ 42 ปี
ตําแหน่ง
สัญชาติ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ าร
อบรม

: กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
: ไทย
: 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่ งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หาก
ได้รบั เลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็ นเวลา 12 ปี 1
เดือน
: ไม่มี
: -

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA
ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต, Harvard University, USA
ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบตั ร กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ประกาศนียบัตรทนายความผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ณ ศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเกีย่ วกับ
คดีทรัพย์สนิ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
: -ไม่ม-ี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือครองหุน้ ในบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน 5 ปี : 2548-ปจั จุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ย้ อ นหลัง และ/หรือ ตํ า แหน่ ง ที่
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
สําคัญ
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
40
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(ก) กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จด
ทะเบียน
(ข) กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน

: (จํานวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
: (จํานวน 4 กิจการ)
- กรรมการ, บริษทั บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญา จํากัด
- คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า, กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ, บริษทั มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จํากัด
- กรรมการ, บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
: ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษทั
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม
: 1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ท่ี
ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1/1 ครัง้
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ 2.

นายอนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ
อายุ 39 ปี
ตําแหน่ง
สัญชาติ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

: กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการกํากับดูแลกิจการ
: ไทย
: 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่ งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หาก
ได้รบั เลือกเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่ งจนครบวาระนี้ รวมเป็ นเวลา 12 ปี
1 เดือน
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : สามีของนางสาวคูเมนไว, น้องชายนางศรุตา ชิน
กรรมการด้วยกัน
วุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
: - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ทิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนี ย บัตรหลัก สูต รการตรวจสอบและการควบคุ ม คุณ ภาพภายในเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในองค์กร บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การถือครองหุน้ ในบริษทั
: จํานวน 408,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประ สบ การ ณ์ ก าร ทํ า ง าน 5 ปี : 2551-2558 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ย้ อ นหลั ง และ/หรื อ ตํ า แหน่ งที่
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
สําคัญ
การดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จด
: ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ทะเบียน
(ข) กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จด : (จํานวน 3 กิจการ)
ทะเบียน
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร, บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ, บริษทั เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วสิ จํากัด
- กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
: ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษทั
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม
: 1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี
ทีผ่ ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครัง้
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/4 ครัง้
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 1/1 ครัง้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที่ 3.

นางศรุตา ชิ น
อายุ 40 ปี
ตําแหน่ง
สัญชาติ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: กรรมการ กรรมการบริหาร
: ไทย
: 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่ งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็ นเวลา 9 ปี 1 เดือน)
หากได้รบั เลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่ งจนครบวาระนี้ รวมเป็ นเวลา
12 ปี 1 เดือน
: พีส่ าวนายอนาวิล จิรธรรมศิริ
: - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk
University, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรบรรษัทภิบาลสําหรับผูบ้ ริหาร (Corporate Governance),
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในองค์กร บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: จํานวน 40,500,000 หุน้ หรือคิดเป็ น 5.06%

การถือครองหุน้ ในบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ยอ้ นหลัง : 2552 – 2560 ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยขายและการตลาด
และ/หรือ ตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
(ข) กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน

:

(จํานวน 1 กิจการ)
- กรรมการ, บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

:

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว

: 1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบ
ปี ทผ่ี ่านมา
: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/6 ครัง้
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/14 ครัง้
3. เข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 1/1 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั เชาว์ สตีล อิ นดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 14.00 ถึง 17.30 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็ น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
แบบมอบอํานาจทัวไป
่
หุน้ สามัญ
240,000,000
1
240,000,000
(General Mandate)
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จ ดั สรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ประเภท
จํานวนหุ้น
ร้อยละต่อ
หมายเหตุ
1/
หลักทรัพย์
ทุนชําระแล้ว
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 160,000,000
20
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 80,000,000
10
1/

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
• พิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือ
ให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอ
ขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
• เข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อันเกีย่ วเนื่อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
• ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ซึ่งรวมถึง
ติดต่อ และยื่นคําขออนุ ญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และนํ าหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ ริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ในครัง้
ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง้ ถัดไปแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
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3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 มีมติกาํ หนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2561 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 บริษทั จะดําเนินการขอจดทะเบียนการเพิม่ ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ นําหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่ เพิ่ ม
เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกูข้ องบริษทั
6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพื่อให้บริษทั มีฐานะทางการเงินทีม่ นคงขึ
ั ่ น้ และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั
7. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
จากการทีบ่ ริษทั มีฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ และมีศกั ยภาพในการทํากําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลทําให้บริษทั มีผลประกอบทีด่ ขี น้ึ ใน
อนาคต ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ประโยชน์จากมูลค่ากิจการทีเ่ พิม่ ขึน้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
9. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เพิ่ ม ทุ น และจั ด สรรเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั ว่ ไป (General
Mandate)
2
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
วันที่ 14 มีนาคม 2561
(Record Date)
3
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
4
จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
ภายใน 14 นับวันแต่วนั ทีป่ ระชุมผู้
บริษทั และกระทรวงพาณิชย์
ถือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ............................................... ผูม้ อี าํ นาจลงนามสารสนเทศ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิร)ิ
ประธานกรรมการบริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
สารสนเทศเกี่ยวกับการนํา บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามทีบ่ ริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“CEPL”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั มีความประสงค์จะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย
CEPL จะดําเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของ CEPL ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 367,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้แก่ประชาชน (IPO) และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ของ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้เข้าลงทุนในบริษทั และช่วยลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับผู้
ถือหุน้ ของบริษทั จากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ใน CEPL ลดลง
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้
มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
เท่ากับ ร้อยละ 36.66 ของกําไรสุทธิรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่
เมื่อรวมกับรายการจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ
47.59 ซึง่ เป็ นขนาดรายการทีม่ ขี นาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ทําให้บริษทั มีหน้าทีต่ ้องจัดทํารายงานและ
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ าํ หนด และส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะนําแผนการนํ า CEPL เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Rights) เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิต่อไป ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
การนํา CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ CEPL ได้รบั อนุ ญาตเสนอขายหุน้ จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผูข้ ายหลักทรัพย์
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์

:
:

บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“CEPL”)
ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการได้
่
มาซึ่งสิ นทรัพย์และขนาดของรายการ
ในการนํา CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CEPLจะดําเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 490,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี้
1) จํานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 367,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และหุน้ ทีเ่ หลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัง้ นี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 490,000,000 หุน้ จะส่งผลให้บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้
สามัญของ CEPL ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุน
ชําระแล้ว จํานวน 815,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุน้ ลดลงร้อยละ 26.26
อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษทั จดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้ มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 36.66 ของกําไรสุทธิรวมของบริษทั และ
บริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามเกณฑ์การคํานวณทัง้ 4 เกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคํานวณ
(NTA ของบริษทั ทีจ่ าํ หน่ายไป x สัดส่วนทีไ่ ด้มา)
NTA ของบริษทั
(กําไรสุทธิของบริษทั ทีจ่ าํ หน่ายไป x สัดส่วนที่
ได้มา)
กําไรสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อย
มูลค่ารายการจําหน่ายไป/1
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
จํานวนหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั ออกเพื่อจําหน่ายไป
จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้วของบริษทั

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
14.65%
36.66%

1.95%
ไม่มกี ารออกหุน้

หมายเหตุ: /1 เนื่องจาก ณ ปจั จุบนั ยังไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
กรณีน้ี จึงคํานวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในกรณีทค่ี ํานวณมูลค่ารายการจําหน่ ายไป
โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผูส้ อบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 1.95

ทัง้ นี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 36.66% ซึง่ เมื่อ
รวมกับรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ
47.59 ซึง่ เป็ นขนาดรายการทีม่ ขี นาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ทําให้บริษทั มีหน้าทีต่ ้องจัดทํารายงาน
และเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ ําหนด และส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
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4. รายละเอียดเบือ้ งต้นของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ ายไป
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ CEPL
จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
: จํานวน 490,000,000 หุน้ โดยจัดสรร ดังนี้
1) จํานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและหุ้นที่
เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบรษัท หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายจะ
เป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของ CEPL ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไ้ ด้รบั สิทธิดงั กล่าว
ให้ทราบในภายหลัง
มูลค่าทีต่ ราไว้
: 0.50 บาทต่อหุน้
ราคาเสนอขาย
: ยังมิได้กาํ หนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดราคาเสนอขาย ซึง่ จะเกิดขึน้ ภายหลังจาก
ที่ CEPL ได้รบั อนุญาตเสนอขายหุน้ จากสํานักงาน ก.ล.ต.
ระยะเวลาการเสนอขาย
: ยังมิได้กาํ หนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็ น ผู้พิจ ารณากํ า หนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่ง จะเกิด ขึ้น
ภายหลังจากที่ CEPL ได้รบั อนุญาตเสนอขายหุน้ จากสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษทั
: บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“CEPL”)
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
: เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภท
ต่างๆ
โครงสร้างเงินทุน
: ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั :
CEPL จะมีทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
1,140,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัท : CEPL
จะมี ทุ น จดทะเบี ย น 815,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามั ญ จํ า นวน
1,630,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทใน : ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั : บริษทั ถือหุน้
CE
ใน CEPL ร้อยละ 87.36
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั : บริษทั ถือ
หุน้ ใน CEPL ร้อยละ 61.10
บริษทั ย่อย
: CEPL ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น โดยปจั จุบนั CEPL ถือ
หุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั พรีเมียร์ โซลูชนั ่ จํากัด (“PSCL”) และบริษทั เชาว์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (“CI”)
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรือซื้อ
ทีด่ นิ และซือ้ ขายโครงการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
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แสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึง่ ปจั จุบนั CI มีการลงทุนในโครงการทีพ่ ฒ
ั นาโดย PSCL และ/หรือ
บริษทั ย่อยของ PSCL เท่านัน้
คณะกรรมการ

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์ศกั ดิ ์ กํามเลศ
2. นายสมิทธิ ์ พนมยงค์
3. นายจิตพิ ล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ ์ ลิว่ มโนมนต์
6. ดร. กนกศักดิ ์ สุขวัฒนาสินิทธิ ์
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมน ไว

สรุปการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ของ CEPL :
ลําดั
บ

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

1
2
3

บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
คุณอนาวิล จิรธรรมศิร ิ
รวม

ั บนั
2559
2559
2559
2560 - ปจจุ
( ณ ก.พ. 2559)
(ณ พ.ค. 2559)
(ณ มิ.ย. 2559)
ราคาพาร์ 10 บาท
ราคาพาร์ 10 บาท
ราคาพาร์ 10 บาท
ราคาพาร์ 0.50 บาท
จํานวนหุน้
%
จํานวนหุน้
%
จํานวนหุน้
%
จํานวนหุน้
%
43,699,532 76.67 51,830,622 90.93 49,797,860 87.36
995,957,180 87.36
13,300,401 23.33
5,169,352 9.07
7,202,114 12.64
144,042,300 12.64
67 0.00
26 0.00
26 0.00
520
0.00
57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 1,140,000,000 100.00

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ถือหุน้ ใน CEPL สัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชําระแล้ว บริษทั
ได้เพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน CEPL โดยการเข้าซือ้ หุน้ จากนายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ คิดเป็ นจํานวน 8,131,049 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.27 ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ณ เดือนพฤษภาคม 2559 เพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 76.67 เป็ น
ร้อยละ 90.93 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ได้ขายหุน้ สามัญบางส่วนให้ นาย
ธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ จํานวน 2,032,763 หุน้ หรือร้อยละ 3.57 เพื่อช่วยรักษาสิทธิออกเสียงใน CEPL หลังการทํา
รายการส่งผลให้บริษทั ถือหุน้ ใน CEPL ลดลงจากร้อยละ 90.93 เป็ นร้อยละ 87.36 ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่มี
ผลต่อโครงสร้างการบริหารงานของ CEPL
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โครงสร้างกลุ่มบริษทั CEPL
บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
87.36%

บมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี
100%

100%

บจ.เชาว์อนิ เตอร์เนชันแนล
่

บจ.พรีเมียร์โซลูชนั ่

100%
บจ.อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่
แนล อินเวสต์เมนต์
(สิงคโปร์)
 ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าฯ

ฮามาดะ 1
(Hamada1)

ซัน เพาเวอร์
(SUN)

เออี โซลาร์
(AE)

บจ.พรีเมียร์ โซลูชนั ่
เยอรมัน
(เยอรมัน)
 การประกันภัยโครงการ

นิวเอ็นเนอร์ย่ี
โซลาร์(NES)

ซันเอ็นเนอร์ย่ี
(SUN)

100%

100%

100%

บจ.พรีเมียร์ โซลูชนั ่ ญี่ป่นุ

บจ.โอเวอร์ซ่ี กรีน
เอนเนอร์ย่ี จํากัด
(ไทย)

(ญี่ป่นุ )
 ให้บริการก่อสร้างและวางระบบ
โรงไฟฟ้าฯ

ซันพาร์ทเนอร์
เจแปน(SPN)

โซล เพาเวอร์
(SOL)

 บริหารจัดการโรงไฟฟ้าฯ
กรีน เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์
(GEJ)

เมกะโซลาร์
พาร์ค3 (MSP3)

ซีซ ี ฮามาดะ
(CC Hamada)

กู๊ด โซลาร์
(Good Solar)

ข้อมูลทางการเงินของ CEPL
หน่ วย : ล้านบาท
2557
2558
2559
2560
สินทรัพย์รวม
1,209.29
4,945.67
10,633.49
9,866.62
หนี้สนิ รวม
1,110.39
4,713,11
10,118.41
9,069.06
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
221.54
308.65
570.00
570.00
กําไร (ขาดทุน) สะสม
(31.68)
(4.18)
22.05
436.28
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
98.90
232.57
515.07
797.56
รายได้รวม
93.18
989.15
1,253.66
1,941.07
ค่าใช้จ่ายรวม
104.31
871.36
1,121.11
1,153.05
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
(11.14)
122.44
131.34
788.02
กําไรสุทธิ
(31.89)
27.01
25.33
429.02
หมายเหตุ : CEPL จัดตัง้ บริษทั ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
งบการเงินตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560
5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
CEPL จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขาย
เดียวกับการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ซึง่ ปจั จุบนั ยังมิได้มกี ารกําหนดราคา ทัง้ นี้ CEPL จะ
กําหนดราคาเสนอขายทีแ่ น่นอนภายหลังจากสํานักงาน กลต. อนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ ของ CEPL

51

6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ ายไป
เนื่องจากปจั จุบนั ยังมิได้มกี ารกําหนดราคาเสนอขาย ดังนัน้ มูลค่าของสินทรัพย์ทจ่ี ําหน่ ายไป จึงคํานวณได้จาก มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท คูณกับจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดที่ CEPL เสนอขายจํานวน 490,000,000 หุน้ ซึง่ จะได้
มูลค่าของสินทรัพย์ทจ่ี าํ หน่ายไปจํานวน 245,000,000 บาท
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษทั จะได้รบั
1) ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
- ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะได้รบั สิทธิการจัดสรรหุน้ สามัญของ CEPL ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
เพื่อลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ใน CEPL ลดลง
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
2) ประโยชน์ต่อบริษทั
- ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CEPL เช่น การเพิม่ ทุนใน CEPL ของบริษทั การคํ้า
ประกัน การจัดหาแหล่งเงินกู้ การให้เงินกูย้ มื เป็ นต้น
- ทําให้บริษทั สามารถรับรูม้ ลู ค่ากิจการของ CEPL ตามราคายุตธิ รรม
- รับรูผ้ ลกําไรทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จําหน่ายเงินลงทุนใน CEPL
3) ประโยชน์ต่อ CEPL
- เพิม่ ช่องทางในการระดมทุนให้กบั CEPL
- CEPL มีเงินทุนทีเ่ พียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมใดๆ และ/
หรือ เพือ่ ใช้ในการชําระคืนเงินกูย้ มื ของ CEPL และ/หรือสําหรับสํารองไว้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CEPL
- เพิม่ ความแข็งแกร่ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ CEPL
- เพิม่ มูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หนุ้ สามัญของ CEPL
8. ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ ในการนํา CEPL เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียน
1)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 490,000,000 หุน้ จะทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ลดลงจากร้อย
ละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 หรือสัดส่วนการถือหุน้ ลดลงร้อยละ 26.26 ซึง่ จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไร และ
สิทธิออกเสียงของบริษทั ใน CEPL ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE
จึงนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ CEPL จํานวน 122,500,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ สามัญทีเ่ พิม่ ทุนเสนอขายทัง้ หมดในครัง้ นี้ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการ
เสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)

2)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั (Price Dilution)
หุน้ ทีเ่ สนอขายเป็ นหุน้ ของ CEPL คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั อย่างไร
ก็ดี การลดสัดส่วนการถือหุน้ ใน CEPL จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรูก้ าํ ไรของบริษทั ใน CEPL

9. แผนการใช้เงิ นที่ได้รบั จากการเสนอขาย IPO
CEPL จะนําเงินทีไ่ ด้รบั การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และประชาชน ไปใช้สาํ หรับการขยายกิจการ
ลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชําระคืนเงินกูย้ มื ของ CEPL และ/หรือ สํารอง
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CEPL
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10. เงื่อนไขของการทํารายการ
1) ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ของบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารนํา CEPLเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ CEPL มีมติอนุ มตั กิ ารนํา CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิม่ ทุนเพื่อ
เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
3) CEPL ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4) CEPL ได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CEPLเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง รวมถึ ง กรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า การเข้า ทํ า รายการในครัง้ นี้ เ ป็ น รายการที่
สมเหตุสมผลต่อบริษทั โดยเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั CEPLให้มากขึน้ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจของCEPLรวมทัง้ เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิม่
มูลค่าเงินลงทุนในCEPLของบริษทั ให้มากขึน้
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อ 11
-ไม่ม-ี
13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการของ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการ
บริษทั และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ ทัง้ นี้ สารสนเทศฉบับนี้จดั ทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ทาํ ขึน้ เพื่อเป็ น
การเชิญชวนหรือเป็ นคําเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซือ้ หลักทรัพย์
14. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน (ถ้ ามี)

- ไม่มี –

15. ข้อมูลอื่นๆ
ในการเสนอขายหุ้นให้กบั ผู้ถอื หุ้นของบริษัทดังกล่าวจะรวมถึงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม กรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557
เรื่อง การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน
โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ในเบือ้ งต้นมีดงั นี้
รายชือ่

CEPL

ตําแหน่ ง
คุณอนาวิล จิรธรรมศิร ิ
กรรมการ
คุณคู แมน ไว
บุคคลตาม.258
คุณเบญจมาศ จิรธรรมศิร ิ
บุคคลตาม.258
คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
กรรมการ
คุณปรียานุช ปานะนนท์
บุคคลตาม.258

การถือหุน้
0.00%
ไม่ม ี
ไม่ม ี
12.64%
ไม่ม ี

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

จํานวนหุน้ ที่ สัดส่วนการถือหุน้ ใน CEPL
ได้รบั จัดสรร ก่อนเสนอขาย หลังเสนอขาย
62,475,000
0.00%
3.83%
6,201,563
ไม่ม ี
0.38%
1,531,250
ไม่ม ี
0.09%
293,924 12.64%
8.85%
2,940,000
ไม่ม ี
0.18%

ทัง้ นี้ หากสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลที่
เกีย่ วข้องดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลง อาจส่งผลให้จํานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั จัดสรรมีการเปลีย่ นแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม
รายชื่อผูท้ จ่ี ะได้จดั สรร และจํานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั จัดสรรจะเป็ นไปตามรายชื่อและจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายดังกล่าวถือ
หุน้ ในบริษทั ในวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ (Record Date)
เหตุผลและความจําเป็ นในการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ ได้รบั
ผลกระทบจากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ลดลงเช่นเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ของบริษทั บริษทั จึง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าลงทุนในบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือ Pre-emptive Right โดยเสนอขายใน
ราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
16. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่างดําเนิ นการ
-ไม่ม-ี
17. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษทั จดทะเบียนกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
ลําดับ

รายชื่อ

1

บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
(มหาชน)

2

บริษทั เวอเทคโลจิสติคส์ เซอร์วสิ
จํากัด

3

บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการกับบริษทั

บริษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 87.36 และกรรมการ ลูกหนี้อ่นื
ร่วมกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน ลูกหนี้อ่นื
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
ต้นทุนให้บริการ
บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 และกรรมการ ลูกหนี้อ่นื
ร่วมกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
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มูลค่า ณ สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)

16.86
999.23
0.07
134.27
0.82
0.19
1.16
0.63
0.02
0.19
0.33
0.16
30.78
1.82
0.07
0.78
1.75

ลําดับ

รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

4

บริษทั พรีเมียร์ โซลูชนั ่ จํากัด

บริษัท ถือ หุ้น ร้อ ยละ
ร่วมกัน

5

บริษทั สํานักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

กรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการกับบริษทั
100 และกรรมการ ลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
ค่าเช่าอุปกรณ์สาํ นักงาน
เจ้าหนี้อ่นื
ค่าทีป่ รึกษา

มูลค่า ณ สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
0.35
0.12
0.28
3.48
0.12
1.09
0.08
3.32

บริษทั ขอรับรองว่าข้อความในหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และได้จดั ทําขึน้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ และหนังสือ
ฉบับนี้จดั ทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลเท่านัน้ ไม่ได้จดั ทําขึน้ เพื่อเป็ นการเชิญชวนหรือเป็ นคําเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซือ้ หลักทรัพย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ลําดับที่ 1.

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
สัญชาติ

ข้อมูลของกรรมการอิ สระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

: รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
:
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
: ไทย

: 65 ปี
อายุ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั บริษทั ใน :
เครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
-ไม่ม-ี
เกีย่ วข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560)
วุฒกิ ารศึกษา
: - ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ : - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004), IOD
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006), IOD
ประสบการณ์การทํางาน
: กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
กิจการอื่นทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน
2560-ปจั จุบนั
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จํากัด
2551-ปจั จุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2547-ปจั จุบนั
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2543-ปจั จุบนั
คณะกรรมการฝา่ ยการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
การมีสว่ นได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี
2561)
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ลําดับที่ 2.

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
สัญชาติ

รายละเอียดกรรมการอิ สระที่เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณงค์ อยู่ถนอม
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
:
กําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
: ไทย

: 75 ปี
อายุ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั บริษทั ใน :
เครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
-ไม่ม-ี
เกีย่ วข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560)
วุฒกิ ารศึกษา
: - ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
- Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ : - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009), IOD
ประสบการณ์การทํางาน
: กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
: กิจการทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน
2555 - ปจั จุบนั นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
2546 – ปจั จุบนั รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546 – ปจั จุบนั ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอก, สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
2546 - ปจั จุบนั ประธานผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน, สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
การมีสว่ นได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี
2561)
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คุณสมบัติกรรมการอิ สระของบริษทั
กรรมการอิ สระ หมายถึง กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ กลุ่มของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทํารายการทางการ
ค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลทําให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่ จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20
บาท

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ________________________
(1)

เขียนที่ ______________________________
วันที่ _____เดือน____________พ.ศ._______
ข้าพเจ้า ____________________________________________สัญชาติ______________________________________
อยู่บา้ นเลขที่ _____________ถนน_________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________

(2)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เชาว์ สตีล อิ นดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม_________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ_________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ____________________ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ_______________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ___________________ เสียง

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย)
 1.

ชื่อ ________________________________อายุ ________ปี อยู่บา้ นเลขที่ _______________
ถนน _________________ตําบล/แขวง ______________อําเภอ/เขต__________________
จังหวัด _______________รหัสไปรษณีย์ _______________________ หรือ

 2.

ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 65 ปี อยู่บา้ นเลขที่
101/5 _
ถนน _ลาดพร้ว 1
ตําบล/แขวง คลองถนน อําเภอ/เขต
สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
หรือ

 3.

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 75 ปี อยู่บา้ นเลขที่
30
ถนน รามอินทรา 67
ตําบล/แขวง คันนายาว
อําเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์
สุขมุ วิท เทอมินลั 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจ่ ะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ ูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงนาม __________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
)
(
ลงนาม __________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ผูร้ บั
มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบ ันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ _______________________

เขียนที่ ______________________________
วันที่ _____เดือน____________พ.ศ.

(1)

ข้าพเจ้า __________________________________________ สัญชาติ_____________________________________
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ __________________

(2)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เชาว์ สตีล อิ นดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม_________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ__________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ___________________ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ___________________ เสียง

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย)
1.

ชื่อ _________________________________อายุ ________ปี อยู่บา้ นเลขที่ ________________________
ถนน
ตําบล/แขวง __________________อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ

2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
อายุ
65 ปี อยู่บา้ นเลขที่
101/5
ถนน _ลาดพร้าว 1
ตําบล/แขวง คลองถนน
อําเภอ/เขต
สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
หรือ
3.

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
อายุ 75 ปี อยู่บา้ นเลขที่
30
ถนน รามอินทรา 67
ตําบล/แขวง คันนายาว
อําเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์
สุขมุ วิท เทอมินลั 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจ่ ะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4)
วาระที่ 1

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2560

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ งดจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นาย สงวนเกียรติ์ ลิ่ วมโนมนต์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นาย อนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นาง ศรุตา ชิ น
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General Mandate) จํา นวน
240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุน
จดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวนไม่
เกิ น 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) จํานวนไม่เกิ น 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิ น 80,000,000
หุ้น
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การนํ าบริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้าจดทะเบียน
หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 37
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
เรือ่ งอื่นๆ ถ้ามี
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 12

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงนาม __________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงนาม __________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลก็ได้
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เชาว์ สตีล อิ นดัส ทรี้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 เห็นด้วย
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบ ันทะ แบบ ค
สําหรับผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ากและดูแลหุน้ )
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ _____________________

เขียนที่ ______________________________
วันที่ _____เดือน____________พ.ศ._______

(1)

ข้าพเจ้า _________________________________________________________________________________________
สํานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง ________________________
อําเภอ/เขต _______________________ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ________________________
ใน านะผูป้ ระกอบ รุ กิ จเป็ นผูร้ บั ากและดูแลหุ้น ให้กบั __________________________________________________
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เชาว์ สตีล อิ นดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ( บริษทั ”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม__________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ___________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ___________________เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ_________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________เสียง

(2)

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย)
1.

ชื่อ ________________________________อายุ ________ปี อยู่บา้ นเลขที่ ________________________
ถนน ______________________ตําบล/แขวง _______________________อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ

2.

ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 65 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 101/5
ถนน _ลาดพร้าว 1
ตําบล/แขวง คลองถนน
อําเภอ/เขต
สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
หรือ

3.

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
อายุ 75 ปี อยู่บา้ นเลขที่
30
ถนน รามอินทรา 67
ตําบล/แขวง คันนายาว
อําเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์
สุขมุ วิท เทอมินลั 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจ่ ะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3)

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ___________________หุ
น้ ออกเสยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
์
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด _________________________ เสียง

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
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วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2560

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ งดจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นาย สงวนเกียรติ์ ลิ่ วมโนมนต์
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง
2. นาย อนาวิ ล จิ รธรรมศิ ริ
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง
3. นาง ศรุตา ชิ น
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย _____________เสียง งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
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วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General Mandate) จํา นวน
240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่ มทุนหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน
240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เสนอขายให้ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right) Offering)
จํานวนไม่เกิ น 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิ น 80,000,000 หุ้น
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การนําบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 37
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

วาระที่ 12

เรือ่ งอื่นๆ ถ้ามี
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการ
ใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควรกิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการ
ประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุก
ประการ
ลงนาม __________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงนาม __________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ

1.
2.

3.
4.
5.

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน ประเทศ ไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประขุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ืห้นุ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เชาว์ สตีล อิ นดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขมุ วิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
วาระที่ ____________ เรือ่ ง ____________________________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย ____________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
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เอกสารและหลักฐานที่ผเ้ ู ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิ ธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ต (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีจ่ ะมาประชุมโปรด
นําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย
เอกสารที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนทีท่ างราชการออกให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ปรากฎรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน
- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ เป็ นต้น
- ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง
1.2 กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) บริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้ อบฉันทะทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน
2. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
2.1 กรณี ผมู้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของนิ ติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนของนิตบิ ุคคล เพื่อลงทะเบียน
(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลผูถ้ อื หุน้
- กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี าํ นาจของนิตบิ ุคคล
- กรณีนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มอี ํานาจของประเทศทีน่ ิติบุคคลตัง้ อยู่
หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพ่ บั บลิค หรือ หน่ วยงานราชการทีม่ อี ํานาจไม่เกิน 6
เดือน เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้
มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงนามรับรองคําแปล
2.2 กรณี ผมู้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของนิ ติบุคคลมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) บริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้ อี าํ นาจของนิตบิ ุคคลทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน
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(จ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลผูถ้ อื หุน้
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี าํ นาจของนิตบิ ุคคล
- กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการทีม่ อี ํานาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลตัง้ อยู่
หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพ่ บั บลิค หรือ หน่ วยงานราชการทีม่ อี ํานาจไม่เกิน
6 เดือน เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และ
ให้ผมู้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลลงนามรับรองคําแปล
3. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
3.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน
ต่อไปนี้เพิม่ เติม
(ก) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ ําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
(ข) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทัง้ นี้ เอกสารใดทีต่ น้ ฉบับมิได้เป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผถู้ อื หุน้
หรือผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงนามรับรองคําแปล
วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการเค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าํ หนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รบั
ฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนทีม่ รี ะบบบาร์โค้ต
(Barcode) ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถอื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคน
หนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ อื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
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อิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ได้อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รบั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษทั ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริม่ ประชุมอย่าง
น้อยครึง่ ชัวโมง
่
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้มเี วลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริม่ ประชุม
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้
ถือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีต่ นถืออยู่ได้
เว้นแต่เป็ น คัสโตเดียนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค.
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขมุ วิ ท เทอมิ นัล 21 เลขที่ 2,88 ซอย
สุขมุ วิ ท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุ วิ ท แขวงคลองเตยหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมใน
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
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ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดหรือ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมดได้
เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์
ในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื
หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 38. ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัด ทํา เป็ น หนังสือ นัด ประชุม ระบุส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือในเขตจังหวัดอันเป็ น
ทีต่ งั ้ ของสํานักงานใหญ่ หรือทีอ่ ่นื ใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้
ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมงจํ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนัน้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มตี วั ประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คน
หนึ่งซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 43. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นและสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ อื หุ้น ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และเป็ นไปตาม
แบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 42. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื เสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญของบริษทั ให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ บางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั
(ฉ) การออกหุน้ บุรมิ สิทธิ ์ หุน้ กู้ หุน้ กูม้ ปี ระกัน หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
หรือหุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใด ทีอ่ าจกระทําได้ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น
คุณสมบัติของกรรมการ วิ ธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
ข้อ 20. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงตามจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง มี หรือจะพึง เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั
สลากกันว่า ผู้ใ ดจะออก ส่วนปี ห ลัง ๆ ต่ อ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตํ าแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ น ผู้ออกจากตํ าแหน่ ง
กรรมการทีจ่ ะออกตามวาระนี้อาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
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การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ
ข้อ 35. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุ มตั ิ ซึ่งอาจกําหนดเป็ น
จํานวน แน่ นอนหรือ วางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ กรรมการอาจได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
การจ่ายเงิ นปันผล และการจัดสรรเงิ นกําไร
ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปนั ผล
เงินปนั ผลให้จ่ายตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผล
กําไรสมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปนั ผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 48. บริษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสํารองทีไ่ ด้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็ น
ทุนสํารองอย่างอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อดําเนินกิจการของบริษทั ก็ได้
การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษทั
ข้อ 52. ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือ
จําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี าํ คัญของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ทใ่ี ช้บงั คับการทํารายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนหรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของบริษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี
ให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ บัง คับ ในหมวดนี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตราบเท่ า ที่บ ริษัท มีห น้ า ที่ต้อ งปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขมุ วิ ท เทอมิ นัล 21

เดิ นทาง
• BTS: สถานีอโศก ทางออก 3 เดินทางเข้าเชื่อมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชัน้ เดียวกับทางออกรถไฟฟ้า)
แล้วลงบันไดเลือ่ นมาชัน้ Lobby เพื่อต่อลิฟต์ไปยังห้องประชุม Grnad Ballrom ชัน้ C
• MRT: สถานีสขุ มุ วิท ทางออก 3 มี 2 วิธี
o วิ ี ที่ 1 เดินตรงไปทางรถไฟฟ้าเพื่อเข้าทางเชื่อมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชัน้ เดียวกับทางออก
รถไฟฟ้า) แล้วลงบันไดเลื่อนมาชัน้ Lobby เพื่อต่อลิฟต์ไปยังห้องประชุม Grand Ballrom ชัน้ C
o วิ ีที่ 2 จากถนนใหญ่หวั หน้าเข้าห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และเดินเลียบทางขวาของตัวอาคาร ทางเข้าโรงแรม
จะอยู่ดา้ นขาวมือของตัวอาคาร
• รถยนต์ : ซอยสุขมุ วิท 19 หรือซอยสุขมุ วิท 21
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